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www.filharmonia.wroclaw.pl (+48 71) 342 24 59, 79 21 000

8, godz. 22.30 Synagoga Pod Białym Bocianem

KADISZ PENDERECKIEGO
OTWARCIE SYNAGOGI POD BIAŁYM BOCIANEM
Krzysztof Penderecki dyrygent, Iwona Hossa sopran,
Joseph Malovany kantor, Radosław Pujanek skrzyp-
ce, Marcin Markowicz skrzypce, Maciej Młodawski
wiolonczela, Robert Gonera recytacje, Chór Filharmo-
nii Wrocławskiej, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

9, godz. 19.00 Synagoga Pod Białym Bocianem

OTWARCIE SYNAGOGI POD BIAŁYM BOCIANEM
Stanisław Rybarczyk dyrygent, Joseph Malovany kantor
Chór Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

9, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
PONADCZASOWY CZAR MISTRZOWSKIEGO WIEDNIA
Günter Pichler dyrygent
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”

19, godz. 19.30 Kościół pw. św. Antoniego

KONCERT Z OKAZJI 300-LECIA KOŚCIOŁA
PW. ŚW. ANTONIEGO w ramach Festiwalu Maj z Mu-
zyką Dawną. Inauguracja działalności Chóru Chłopięce-
go Filharmonii Wrocławskiej
Andrzej Kosendiak dyrygent
Collegio di Musica Sacra: Agnieszka Ryman sopran,
Monika Wieczorkowska sopran, Piotr Łykowski kon-
tratenor, Dominik Czernik tenor, Bogdan Makal bas
Chór Filharmonii Wrocławskiej, Agnieszka Fran-
ków-Żelazny kier. art., Chór Chłopięcy Filharmonii
Wrocławskiej, Małgorzata Podzielny kier. art.

20, godz. 20.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT JAZZOWY ZESPÓŁ „PINK FREUD”
Wojtek Mazolewski bass, Adam Baron trąbka, Tomek
Ziętek trąbka, Tomek Duda saxofon, Jerzy Rogiewicz
vibrafon, Kuba Staruszkiewicz perkusja

21, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
ObchodyRokuChopinowskiegowFilharmoniiWrocławskiej
KONCERT CHOPINA I SYMFONIA SZOSTAKOWICZA
Jacek Kaspszyk dyrygent, Martino Tirimo fortepian
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

MAJ 2010

22, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
Marzena Diakun dyrygent, Aleksandra Pawłowska
skrzypce, Katarzyna Wrona wiolonczela, Natalia Fi-
giel fortepian, Wrocławska Orkiestra Młodzieżowa

25, godz. 20.00 Aula Politechniki Wrocławskiej

ARCHITEKTURA I MUZYKA – LEO FESTIWAL
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum

26 i 27 godz. 9.00 i 11.00 sala koncertowa Filharmonii

FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Dariusz Wiśniewski dyrygent, Jolanta Neffe-Żukrow-
ska moderator, Aleksandra Chrapowicka opr. graf.,
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

27, godz. 19.00 i 28, godz. 18.00 CS IMPART
OPERA DZIECIĘCA BRUNDIBÁR – LEO FESTIWAL
Ernst Kovacic dyrygent, Chór „Con Brio” i instrumen-
taliści PSM I st im. G. Bacewicz – Małgorzata Podziel-
ny przygotowanie chóru, Wrocławska Orkiestra
Kameralna „Leopoldinum”

29, godz. 11.00 i 13.00 sala koncertowa Filharmonii
DZIEŃ DZIECKA W FILHARMONII
Zbigniew Pilch skrzypce, prowadzenie
Zespół Kameralny

30, godz. 11.00 sala koncertowa Filharmonii
FILHARMONIA FAMILIJNA
Dariusz Wiśniewski dyrygent, Jolanta Neffe-Żukrowska
moderator, Aleksandra Chrapowicka opr. graf.
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

30, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii
HARMONIA WIECZORNA – LEO FESTIWAL
Ernst Kovacic dyrygent
Kwartet smyczkowy Apollon Musagete
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”

30, godz. 19.30 Katedra św. Jana Chrzciciela
KONCERT CHÓRALNY
PRAWOSŁAWNE NIESZPORY RACHMANINOWA
Koncert w ramach Wieczorów Tumskich
Agnieszka Franków-Żelazny dyrygent
Vladimir Miller basso profondo
Chór Filharmonii Wrocławskiej
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INFORMACJA I REZERWACJA BILETÓW | OPERA WROCŁAWSKA | TEL. 71 370 88 80 | TEL. 71 370 88 18 | TEL. 71 370 89 08

TEL. 71 370 89 09 | TEL. 71 344 57 79 | TEL. / FAX 71 370 89 17 | WWW.OPERA.WROCLAW.PL

OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ
AN OFFICIAL PATRON OF WROCŁAW OPERA SEASON

MECENAT SPONSORZY PATRONI MEDIALNI

SPEKTAKLE PREMIEROWE
SO 15 V 2010 19.00
POLSKIE PRAWYKONANIE

ND 16 V 2010 17.00
SPEKTAKL W RAMACH FESTIWALU
MUSICA POLONICA NOVA

SPEKTAKLE REPERTUAROWE
ND 6 VI 2010 17.00

ND 10 X 2010 17.00

WT 30 XI 2010 19.00

WOJCIECH MICHNIEWSKI
Kierownictwo muzyczne

EWELINA PIETROWIAK
Reżyseria i dekoracje

MATKA
CZARNOSKRZYDŁYCH
SNÓW
HANNA KULENTY

R
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instYtucja KulturY saMorzĄdu województwa dolnoŚlĄsKiego
wsPółProwadzona Przez Ministra KulturY i dziedzictwa narodowego

OPERA WROCŁAWSKA

iinnFFoorrMMaaccjjaa  ii  rreezzeerrwwaaccjjaa  bbiilleettóóww
dział promocji i organizacji widzów: 

tel: 071 370 88 80, 071 370 89 48 tel/fax: 071 370 88 81

ssPPrrzzeeddaaŻŻ  bbiilleettóóww
Kasa opery, ul. Świdnicka 35: 

pn-pt: 12.00-19.00 so: 12.00-19.00, nd: 14.30-17.00
oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 071 370 88 18

MAJ 2010

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

e-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl; opera@opera.wroclaw.pl 

www.opera.wroclaw.pl

EWA MICH NIK 
za pra sza 

W ma ju naj waż niej szym wy da -
rze niem ar ty stycz nym w Ope rze
Wro cław skiej bę dzie pol skie
pra wy ko na nie ope ry Han ny Ku -
len ty „Mat ka czar no skrzy dłych
snów”. Dzie ło to po wsta ło
na za mó wie nie Mun che ner Bien na le (Fe sti wal Współ -
cze sne go Te atru Mu zycz ne go) i zo sta ło zre ali zo wa ne
w ko pro duk cji te goż fe sti wa lu z Ope rą w Ham bur gu.
Spek ta kle pre mie ro we w Mo na chium i w Ham bur gu
w ro ku 1996 zo sta ły zna ko mi cie przy ję te i oka za ły się
ar ty stycz nym suk ce sem.

Pol skie pra wy ko na nie na sce nie Ope ry Wro cław skiej
(15, 16 ma ja) od bę dzie się w ra mach Fe sti wa lu Mu si ca
Po lo ni ca No va. Kie row nic two mu zycz ne spra wu je Woj -
ciech Mich niew ski, Ewe li na Pie tro wiak re ży se ru je i pro -
jek tu je de ko ra cje, a ko stiu my są au tor stwa Mał go rza ty
Sło niow skiej. Ogrom nie się cie szy my, że Han na Ku len ty,
kom po zy tor ka „Mat ki czar no skrzy dłych snów”, za po wie -
dzia ła swo ją obec ność na spek ta klach pre mie ro wych.

Po nad to w ma ju na szej pu blicz no ści pro po nu je my 
bo ga tą ofer tę re per tu aro wą. Ostat nie w tym se zo nie
spek ta kle: „Ko bie ta bez cie nia” R. Straus sa, „Opo wie ści
Hof f man na” J. Of fen ba cha z Ale xan dru Ba dea w par tii
ty tu ło wej oraz „Cho pin” G. Ore fi ce z go ścin nym wy stę -
pem Ste ve na Ha ris so na. Kla sy kę ope ro wą re pre zen tu -
ją: „Car men” G. Bi ze ta, „Ri go let to” G. Ver die go oraz
„Cza ro dziej ski flet” i „Co si fan tut te” W. A. Mo zar ta. 
Za chę cam do obej rze nia dzieł pol skich kom po zy to rów:
„Król Ro ger” K. Szy ma now skie go, „Hal ka” S. Mo niusz -
ki, „Raj utra co ny” K. Pen de rec kie go.

Mi ło śni ków sztu ki ba le to wej, mam na dzie ję, za in te re su ją
przed sta wie nia: „Je zio ro ła bę dzie” P. Czaj kow skie go
i „Don Ki chot” L. A. Min ku sa. Naj młod szych wi dzów 
za pra szam na spek ta kle z cy klu „Ta jem ni cze kró le stwo”:
„Sid, wąż, któ ry chciał śpie wać” M. Fo xa, „Czer wo ny kap -
tu rek” J. Pau era, „Ali cja w kra inie cza rów” R. Chaul sa oraz
na ba le to wą baśń „Kot w bu tach” B. Paw łow skie go.

Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Ope ry Wro cław skiej

2 nd 1700 KKoobbiieettaa  bbeezz  cciieenniiaa    richard strauss

4 wt 1100 ssiidd,,  wwĄĄŻŻ,,  KKttóórrYY  cchhcciiaałł  ŚŚPPiieewwaaĆĆ    MalcoM FoX

4 wt 1900 ooPPoowwiieeŚŚccii  hhooFFFFMMaannnnaa    jacques oFFenbach

5 śr 1900 cchhooPPiinn      giacoMo oreFice spektakl z gwiazdą

6 cz 1100 cczzeerrwwoonnYY  KKaaPPttuurreeKK    jiří Pauer

6 cz 1900 cchhooPPiinn      giacoMo oreFice

7 pt 1900 rriiggoolleettttoo    giusePPe Verdi spektakl z gwiazdą

8 so 1900 rriiggoolleettttoo    giusePPe Verdi

9 nd 1700 KKrróóll  rrooggeerr    Karol szYManowsKi

15 so 1900 MMaattKKaa  cczzaarrnnoossKKrrzzYYddłłYYcchh  ssnnóóww      hanna KulentY
PreMiera

16 nd 1200 KKuulliissYY  ooPPeerrYY

16 nd 1700 MMaattKKaa  cczzaarrnnoossKKrrzzYYddłłYYcchh  ssnnóóww      hanna KulentY
PreMiera

18 wt 1100 ssiidd,,  wwĄĄŻŻ,,  KKttóórrYY  cchhcciiaałł  ŚŚPPiieewwaaĆĆ    MalcoM FoX

18 wt 1900 ccaarrMMeenn      georges bizet

19 śr 1100 aalliiccjjaa  ww  KKrraaiinniiee  cczzaarróóww    robert chauls

20 cz 1900 cczzaarrooddzziieejjssKKii  FFlleett      wolFgang aMadeusz Mozart

21 pt 1100 aalliiccjjaa  ww  KKrraaiinniiee  cczzaarróóww    robert chauls

21 pt 1900 jjeezziioorroo  łłaabbęęddzziiee    Piotr czajKowsKi

22 so 1100 ssiidd,,  wwĄĄŻŻ,,  KKttóórrYY  cchhcciiaałł  ŚŚPPiieewwaaĆĆ    MalcoM FoX

22 so 1900 hhaallKKaa    stanisław MoniuszKo

23 nd 1700 rraajj  uuttrraaccoonnYY    KrzYsztoF PenderecKi

25 wt 1100 ssiidd,,  wwĄĄŻŻ,,  KKttóórrYY  cchhcciiaałł  ŚŚPPiieewwaaĆĆ    MalcoM FoX

25 wt 1900 ddoonn  KKiicchhoott    ludwig a. MinKus

26 śr 1900 jjeezziioorroo  łłaabbęęddzziiee    Piotr czajKowsKi

27 cz 1900 ccoossii  FFaann  ttuuttttee    wolFgang aMadeusz Mozart

29 so 1100 ssiidd,,  wwĄĄŻŻ,,  KKttóórrYY  cchhcciiaałł  ŚŚPPiieewwaaĆĆ  MalcoM FoX

29 so 1900 ccaarrMMeenn      georges bizet

30 nd 1700 hhaallKKaa    stanisław MoniuszKo

31 pn 1100 aalliiccjjaa  ww  KKrraaiinniiee  cczzaarróóww    robert chauls

31 pn 1700 KKoott  ww  bbuuttaacchh    bogdan PawłowsKi
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TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFLTOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www. liszt.art.pl

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL

908-911 Wie czo ry lisz tow skie
AlEK SiEj Or łO WiEC Ki (Sankt Pe ters burg)

re ci ta le for te pia no we
28 ma ja, godz. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
29 ma ja, godz. 18.00 – Brzeg
Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
30 ma ja, godz. 18,00 – Oła wa
Ośro dek Kul tu ry, ul. 11 Li sto pa da 27
31 ma ja, godz. 18.00 – Wro cław
Klub Mu zy ki i Li ter tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 9
Pro gram: W. A. Mo zart – Ada gio h -moll, L. v. Beetho ven
– So na ta op. 10 nr 3, M. Ra vel – Pa wa na dla zmar łej in fant -
ki i So na ti na, A. Or ło wiec ki – 7 Mu zycz nych mo men tów,
E. Grieg – So na ta op. 7
Sło wo o mu zy ce i pro wa dze nie – Ju liusz Ada mow ski.

Alek siej Or ło wiec ki – wy -
bit ny pia ni sta, pe da gog,
kom po zy tor i dy ry gent, 
lau re at mię dzy na ro do wych
kon kur sów pia ni stycz nych,
od 1990 r. co rocz nie uczest -
ni czą cy w róż nych for mach

dzia łal no ści TiFL., Czło nek ho no ro wy To wa rzy stwa.
Ab sol went (1984 r) i wy kła dow ca Kon ser wa to rium Pe -
ters burg skie go (do 1996 r). Stu dia pia ni stycz ne od był
pod kie run kiem Gri go ri ja So ko ło wa (któ re go na stęp nie
zo stał asy sten tem). Kom po zy cję stu dio wał u Ju ri ja Fa li ka,
a dy ry gen tu rę ope ro wą i sym fo nicz ną u il ji Mus si na.
Lau re at mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych.
Pro wa dzi oży wio ną dzia łal ność ar ty stycz ną i pe da go gicz ną.
Je go ob szer ny re per tu ar obej mu je utwo ry od okre su ba -
ro ku do współ cze sno ści, naj chęt niej gra jed nak dzie ła Cho -
pi na, Lisz ta, Rach ma ni no wa i Beetho ve na. W ostat nich
la tach co raz czę ściej wy stę pu je rów nież ja ko dy ry gent i ka -
me ra li sta. Na zaproszenie To wa rzy stwa im. F. Lisz ta pro -
wa dził 16 ogól no pol skich kur sów pia ni stycz nych (dla
oko ło 1000 pe da go gów i uczniów z po nad 70 szkół mu -
zycz nych) i był pro fe so rem wszyst kich (16) mię dzy na ro -
do wych mi strzow skich kur sów pia ni stycz nych oraz
ju ro rem wszyst kich kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon -
kur sów zor ga ni zo wa nych przez TiFL. Je go do ro bek kom -
po zy tor ski obej mu je po nad 50 kom po zy cji – są to utwo ry
ka me ral ne, for te pia no we, sym fo nicz ne (m. in. Wa ria cje
na for te pian i or kie strę oraz „Ba cha na lie na skrzyp ce, wio -
lon cze lę i or kie strę smycz ko wą”). Więk szość twór czo ści
prze zna czo na jest jed nak do wy ko ny wa nia przez pia ni stów
oraz przez róż ne go ro dza ju ze spo ły ka me ral ne. 
Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo rzą -
do wych Wo je wództw Dol no ślą skie go i Opol skie go, Brze gu, Obor -
nik Ślą skich, Wro cła wia, Ośrod ka Kul tu ry w Oła wie oraz Spół dziel ni
Miesz ka nio wej Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej w Trzeb ni cy i Przed się -
bior stwa Wy ro bów Cu kier ni czych OD RA SA w Brze gu.

wie�CZÓr�ar�ty�styCZ�ny
MA rii EWY SY SKi i BAr tO SZA PA trY KA rZY MA nA

Pod czas wie czo ru zaprezentowane zostaną wiersze
z ostat nio wy da nych ksią żek M. E. Sy ski, pt. Do ve vai i B.
P. Rzy ma na pt. Esqu is se. Pro wa dze nie Fran ci szek Ku la
– pre zes STAK. W czę ści mu zycz nej wy sta pią: Ma ciej
Masz kiew ski, Ro bert Ja ro sław Kos sa kow ski, Ewa Dut kie -
wicz i Ta de usz Po żniak, Ka ta rzy na Sta roń, Jo an na Li twin -
-Fenc wy ko nu jąc zna ne arie, pie śni i pio sen ki.
18 ma ja, godz. 18.00 Klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9

Pie�śni�Bu�ła�ta�oku�Dża�wy�i nie�tyl�ko...
Ka�tiu�sza,�Sa�mot�na�Har�mo�nia,�Pod�mo�skiew�skie�wie�czo�-
ry,�Ka�lin�ka,�Ja�rzę�bi�na,�Oczy�Czar�ne,�Ukra�iń�ski�Ka�za�czok
SWiE tłA nA Er MO lEn KO (Mo skwa) – wo kal i gi ta ra
AlEK SiE j Su SłOW – akor de on 
Ze spół S -Art: Pau li na Wró blew ska – for te pian, Piotr Wró -
blew ski – akor de on, per ku sja, Mo ni ka Go rze la na – skrzyp ce
Artyści kon cer to wli w Polsce i wie lu kra jach świa ta m.in.
Au stria (Graz), Bia ło ruś (Mińsk), Niem cy (Ber lin, Hal le...),
Ro sja (Mo skwa, Pe ters burg...), ukra ina (Ki jów...) Włochy.
3 maja, g. 17.00 – Brzeg 
Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
6 maja, g. 18.30 – Obor ni ki Śią skie
Sa lo nik Czte rych Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
7 maja, g. 18.00, 10 maja, g. 19.00 – Wro cław
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 9
Bilety: 30zł, przed kon cer tem, re zer wa cja te l. 604822945

Do�ro�snąć...?�
PRE MiE RA GRu Py TE ATRAL NEJ TWO RZy WO

Spek takl mó wi o wy obra że niach dzie ci na te mat do ro sło -
ści, któ ra – we dług nich – jest idyl lą, nie zdo by tym ra jem.
Oka zu je sie jed nak, ze wca le nie tak ko lo ro wo wy glą da ten
do ro sły wy ma rzo ny Eden. Bo ha te ro wie prze cho dzą róż ne
roz ter ki i za da ją trud ne py ta nia, na któ re nie ma od po wie -
dzi... Na ko niec, nie spo dzian ka dla wszyst kich do ro słych
wi dzów – pa ro dia „Ro meo i Ju lia”, gdzie ród dre sia rzy wal -
czy z gru pą skej tów. Spek takl zo stał na pi sa ny i zre ali zo wa -
ny przez gru pę (10-12 lat) dzia ła ją cą w CK Agora,
na pod sta wie etiud i ćwi czeń re ali zo wa nych pod czas za jęć
pod kie run kiem Be aty Go ni-Ło zow skiej.

25 ma ja,  godz. 19.00, wstęp wol ny!
CK Agora, ul. Serbska 5a
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AKADEMIA MUZYCZNA
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2 · 50-043 Wrocław · www.amuz.wroc.pl

Sza now ni Pań stwo!

Na po cząt ku ma ja mam przy jem ność za pro sić wszyst kich Pań stwa na kon cer ty w ra -
mach Fe sti wa lu Mu�zy�ka�Epok, któ re go współ or ga ni za to rem jest Aka de mia Mu zycz na.
Kon cer ty fe sti wa lo we od by wa ją się w Dusz ni kach Zdro ju. 
We Wro cła wiu szcze gól nie za chę cam do przy by cia na ko lej ny kon cert w ra mach ob cho -
dów Ro�ku�Cho�pi�now�skie�go 2010, pod czas któ re go wy stą pią pia ni ści zwią za ni z wro -
cław ską Aka de mią Mu zycz ną – nie zwy kle uta len to wa ny ar ty sta i pe da gog uczel ni Pa weł Za wadz ki oraz dok to rant,
lau re at sze re gu kon kur sów pia ni stycz nych Gra cjan Szym czak. Ar ty ści ci wy stą pią wraz z Or kie strą Ka me ral ną Aka de -
mii Mu zycz nej pod ba tu tą Ja na Mi ło sza Za rzyc kie go, w Sa li Mu zycz nej Ora to rium Ma ria num uni wer sy te tu Wro cław -
skie go. Pod czas kon cer tu, któ ry od bę dzie się w dniu 9 ma ja 2010 r. wy ko na ne zo sta ną oba kon cer ty for te pia no we
Fry de ry ka Cho pi na e -moll, op. 11 z 1830 ro ku oraz f -moll, op. 21 z 1829 ro ku. 

Dla miłośników muzyki jazzowej przygotowaliśmy kolejną, niezwykle ciekawą propozycję. W maju Akademia Muzyczna
gościć będzie bowiem wybitny zespół jazzowy Andrzej�Jagodziński�Trio. usłyszymy m. in. muzykę Fryderyka Chopina
w jazzowych aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego.
Wiel bi cie li mu zy ki chó ral nej za pra sza my na tra dy cyj ne już Kon�cer�ty�Dy�plo�man�tów�Wy�dzia�łu�Edu�ka�cji�Mu�zycz�nej,
pod czas któ rych naj lep si stu den ci te goż Wy dzia łu wy stą pią wraz z chó ra mi Aka de mii Mu zycz nej oraz Or kie strą Smycz -
ko wą Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, pre zen tu jąc sze ro ki re per tu ar mu zycz ny, od mu zy ki daw nej po cząw szy, a na mu -
zy ce współ cze snej skoń czyw szy. 
Wszyst kich Pań stwa pra gnę ser decz nie za pro sić do udzia łu w im pre zach or ga ni zo wa nych przez na szą uczel nię.

prof. dr hab. Kry stian Kiełb
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu

� maja, godz. 16.00 – Sala teatralna Akademii
RECiTAL w ramach przewodu doktorskiego
MAREK WERPuLEWSKi (fortepian)
W programie: 
utwory instrumentalne różnych kompozytorów
7 ma ja, godz. 19.00 – Sa la te atral na Aka de mii 
KON CERT KLA Sy ŚPiE Wu SO LO WE GO
prof. Ma rii Cze chow skiej -Kró lic kiej
W pro gra mie: pie śni i arie róż nych kom po zy to rów

12 ma ja, godz. 19.00 – Sa la te atral na Aka de mii
AN DRZEJ JA GO DZiń SKi TRiO
utwo ry Cho pi na w jaz zo wych aran ża cjach
17 ma ja, godz. 19.00 – Sa la te atral na Aka de mii
KON CERT KLA Sy ŚPiE Wu SO LO WE GO
prof. Aga ty Mły nar skiej -Klo now skiej

19 ma ja, godz. 18.00 – Sa la te atral na Aka de mii 
KON CERT Dy plo man tów Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej
Wy ko naw cy: Dy plo man ci stu diów i st. Wy dzia łu Edu ka cji
Mu zycz nej, Chór im. S. Kru kow skie go
Ze spół in stru men tów Szkol nych Orf fa

20 ma ja, godz. 19.00 – KMil (pl. Ko ściusz ki 9)
KON CERT KLA Sy ŚPiE Wu SO LO WE GO
prof. Eu ge niu sza Są siad ka

21 ma ja, godz. 19.00 – Sa la te atral na Aka de mii
KON CERT KLA Sy ŚPiE Wu SO LO WEGO
prof. Bog da na Ma ka la na kon cer ty Aka de mii Mu zycz nej – wstęp jest wol ny!

21, 2� ma ja, godz. 18.00 – Sa la te atral na Aka de mii
KON CER Ty Stu den tów Ka te dry in stru men tów Smycz ko wych

22 ma ja, godz. 18.00 – Sa la te atral na Aka de mii
KON CERT KLA Sy ŚPiE Wu SO LO WE GO
prof. Pio tra Ły kow skie go
2� maja, godz. 18.00 – Sala teatralna Akademii
KONCERTy Studentów Kat. instrumentów Smyczkowych

2� i 31 ma ja, godz. 16.00 – Sa la Ka me ral na Aka de mii
KON CER Ty Stu den tów Ka t. in stru men tów Dę tych i Per ku sji

25 i 26 ma ja, godz. 19.00 – Sa la te atral na Aka de mii
KON CER Ty Dy plo man tów Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej
Wy ko naw cy: Dy plo man ci stu diów ii stop nia Wy dz. Edu ka -
cji Mu zycz nej, Chór Fe ich ti num
Or kie stra Smycz ko wa Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej

25 i 26 ma ja, godz. 18.00 – Sa la Ka me ral na Aka de mii
KON CER Ty Stu den tów Ka te dry in stru men tów Smycz ko wych

ROK CHOPINOWSKI 2010
9 ma ja, godz. 18.00 – Sala Ora to rium Ma ria num uWr.
Wy ko naw cy: JAN Mi ŁOSZ ZA RZyC Ki – dy ry gent
PA WEŁ ZA WADZ Ki – for te pian
GRA CJAN SZyM CZAK – for te pian
Or kie stra Ka me ral na AM (kier. art. – ad. Zbi gniew Szu fłat)
W pro gra mie: F. Cho pin – Kon cert for te pia no wy e -moll
op. 11 oraz  Kon cert for te pia no wy f -moll op. 21

MAJ 2010 W AKA DE MII MUZYCZNEJ
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PrO GrAM MAj 2010
6, 7 ma ja (czwar tek, pią tek), godz. 20.00
Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32
Pre zen ta cje dyp ty ku Te atru ZAR:
Ewan ge lie dzie ciń stwa. uwer tu ra i An hel li. Wo ła nie
7 ma ja (pią tek), godz. 18.00 
Sa la te atru la bo ra to rium, ry nek -ra tusz 27
iN Au Gu RA CJA STu DiA KA LA Ri 
Wy kład pro wa dzą cych tre nin gi, San ka ra La la Si va san ka ra -
na Na ira i Ju sty ny Ro dziń skiej -Na ir na te mat ka la rip pa jat tu
ilu stro wa ny zdję cia mi i fil ma mi
8 ma ja (so bo ta), godz. 12.00
Sa la te atru la bo ra to rium, ry nek -ra tusz 27
PiERW SZy TRE NiNG ka la rip pa jat tu (styl po łu dnio wy tek kan)
13, 1�, 16 ma ja (czwar tek, so bo ta, nie dzie la), godz. 19.00
Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32
RE Pu BLi KA MA RZEń ORAZ ZNiK Nię CiE
pre zen ta cje dyp ty ku ze spo łu Do uble Ed ge The atre
19 ma ja (śro da), godz. 18.30
Księ gar nia Fa lan ster, ul. św. An to nie go 23
SPO TKA NiE po świę co ne książ ce Ka ta rzy ny Osiń skiej Te�atr
ro�syj�ski XX wie�ku�wo�bec�tra�dy�cji.�Kon�ty�nu�acje,�ze�rwa�nia,
trans�for�ma�cje (sło wo/ob raz te ry to ria, Gdańsk 2010), z udzia -
łem au tor ki, Jo an ny Wa la szek i Wan dy Świąt kow skiej
23, 2� ma ja (nie dzie la, po nie dzia łek), godz. 19.00
Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32
iF – pre zen ta cja spek ta klu na pod sta wie ifi ge nii w Au li dzie
Eu ry pi de sa, reż. Pa weł Pas si ni
25 ma ja (wto rek), godz. 19.00
Sa la te atru la bo ra to rium, ry nek -ra tusz 27
Mu Zy KA CiA ŁA Z Du SZy PŁy Ną CA
art per for man ce Bog da na Ha lic kie go i Paw ła Du dziń skie go
27, 28, 30 ma ja (czwar tek, pią tek, nie dzie la), godz. 20.00
Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32
Pre zen ta cje dyp ty ku Te atru ZAR:
Ewan ge lie dzie ciń stwa. uwer tu ra i An hel li. Wo ła nie
29 ma ja, Sa la te atru la bo ra to rium, ry nek -ra tusz 27
DRA MAT Li TuR Gii – godz. 11.00 – cz. i:
Mię DZy TEO LO Gią Li TuR Gii A PER FOR MA Ty Ką – spo tka nie
po świę co ne książ ce Sło wo i gest, pod re dak cją Ks. Hel mu ta
Ja na So becz ki i Zbi gnie wa W. Sol skie go (Wy daw nic two uni -
wer sy te tu Opol skie go), z udzia łem re dak to rów oraz Le cha So -
ko ła, Mi ro sła wa Ko cu ra i Da riu sza Ko siń skie go
godz. 15.00 – cz. ii: SPO TKA NiE DyS Ku SyJ NE po świę co -
ne książ ce Alek si sa So lo mo sa Świę ty Ba chus. Nie zna ne dzie -
je te atru grec kie go 300 p. n. e. – 1600 n. e. (in sty tut
Gro tow skie go), z udzia łem Ma cie ja Ka ziń skie go, Mi cha ła
Klin ge ra, Prze my sła wa Mar ci nia ka, Wol fa Ni klau sa
godz. 20.00 – cz. iii: KON CERT PiE ŚNi Li TuR GiCZ NyCH
w wy ko na niu Te atru ZAR
Bi le ty: tel. 71 3�� 53 20 w godz. 10.00-16.00
se kre ta riat@gro tow ski -in sti tu te.art.pl

te�atr�Pol�ski MAJ 2010
SCCE nA j. GrZE GO rZEW SKiE GO – ul. G. Za pol skiej 3

13, 15, 16 ma ja, godz. 19.00
SEn nO CY lEt niEj (reż. Mo ni ka Pę ci kie wicz)
Twór cy przed sta wie nia przy bli ża ją no we for my ży cia
wspól no to we go, włą cza jąc w to za rów no świat ludz ki,
jak i na tu rę. Przed sta wie nie dla wi dzów do ro słych.
6, 7 ma ja, godz. 19.00
Ku SZE niE Ci CHEj WE rO ni Ki (reż. Kry stian Lu py)
We ro ni ka (Ski biń ska) jest roz dar ta po mię dzy uczu ciem
do Jo han ne sa (Szczysz czaj) oraz czy sto fi zycz ną fa scy -
na cją, ja ką wzbu dza w niej De me ter (Kil jan). 
28, 29 ma ja, godz. 19.00
lAl KA (reż. Wik tor Ru bin)
Ru bin – po dob nie jak Prus w swej po wie ści – przy ła pu -
je nie go to wą rze czy wi stość. Kin ga Pre is ja ko iza bel la
Łęc ka oraz Bar tosz Por czyk ja ko Wo kul ski.
8, 9 ma ja, godz. 19.00, (Sa la Prób 205)
rOZ iSKrZO nA nOC (reż. Pa weł Miś kie wicz)
Roz kosz nie zło śli we, a wciąż roz bra ja ją co nie win ne, uro -
czo pro ste i gor dyj sko za wi kła ne Ja dwi ga Skup nik i Krze -
si sła wa Du bie lów na za cza ro wu ją bez bron ną pu blicz ność.

SCE nA KA ME rAl nA, ul. Świd nic ka 28

4, 5 ma ja, godz. 19.00
20. nAj ŚMiESZ niEj SZYCH PiO SE nEK nA ŚWiE CiE
(reż. Je rzy Sa ta now ski). Spektakl w kon wen cji prze ry -
wa ne go pio sen ka mi se an su u psy cho te ra peu ty.
21, 22 ma ja, godz. 19.00
BE rEK jO SE lE WiCZ (reż. Re mi giusz Brzyk)
Spek takl o stwo rze niu przez B. Jo se le wi cza ży dow skie go
od dzia łu lek kiej jaz dy w cza sach in su rek cji ko ściusz kow skiej.
6, 7, 8 ma ja, godz. 18.00 i 9 ma ja, godz. 16.00 i 19.00
MAY DAY (reż. Woj ciech Po ko ra)
Jed na z naj lep szych na świe cie ko me dii. 
11, 12, 14 ma ja, godz. 19.00
OKnO nA PAr lA MEnt (reż. Woj ciech Po ko ra)

SCE nA nA ŚWiE BODZ KiM, pl. Or ląt lwow skich 20c

19, 20, godz. 19.00
SAM SA rA Di SCO (reż. Agniesz ka Ol sten)
No wa te atral na in ter pre ta cja sztu ki An to na Cze cho wa
iwa now w kon tek ście Ży cia owa dów Wik to ra Pie le wi na. 
4 ma ja, go d. 19.00 i 5 ma ja, go dz. 16.00 i 19.30
SPrA WA DAn tO nA (reż. Jan Kla ta)
Bar dzo rzad ko wy sta wia ny, ale świet ny dra mat po li tycz -
ny, nie gra ny we Wro cła wiu od po nad 40 lat. 
8, 9 ma ja, go dz. 16.00 i 19.00
SZAj BA (reż. Jan Kla ta)
Szaj ba to sztu ka Mał go rza ty Si kor skiej -Misz czuk o cha -
rak te rze czar nej i ab sur dal nej po li ti cal fic tion.
12 ma ja, go dz. 16.00 i 19.00
ZiE MiA OBiE CA nA (reż. Jan Kla ta)
Rzad ko in sce ni zo wa na po wieść W. Rey mon ta, ana li zu ją ca
me cha ni zmy ka pi ta li zmu i opi su ją ca bez kom pro mi so wość
gry wol no ryn ko wej na przy kła dzie jej trzech za kła da ją cych
fa bry kę bo ha te rów w Łodzi.
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aD�sPeC�ta�to�res
Bro wa r Miesz czań ski ul. Hub ska 44-48
1, 2 ma ja, godz. 20.00
DAW nO tE Mu nA KAu KA ZiE
7, 8, 9 ma ja, godz. 20.00
nA rGAn KHEl
spek ta kle po pre mie ro we!
uwa ga! Bi le ty: 20 zł i 25 zł
Do każ de go bi le tu na po ka zy pre mie ro we
GRA TiS al bum gru py TRZE Ci Wy MiAR
14 ma ja, godz. 20.00
GAY lO VE StO rY
15, 16 ma ja, godz. 20.00
OPO WiE ŚCi KO lE jO WE
(spek takl wzna wia ny z oka zji
DZiE Się CiO LE CiA TE ATRu)
21, 22, 23 ma ja, godz. 20.00
WiEl KiE ŻAr CiE
28 ma ja, godz. 20.00
trZY ŻE lA ZnE ZA SA DY MęŻ CZY -
ZnY SE niO rA
29, 30 ma ja, godz. 20.00
trZY PluS DWA

te�atr�ko�Me�Dia
Sce na w Te atrze La lek, pl. Te atral ny 4

1 maja, godz. 20.00
2, 3 maja, godz. 17.00
Z rĄCZKi DO rĄCZKi
Sztu ka opo wia da o Ery ku Swa nie, któ ry
do per fek cji opa no wał sztu kę wy łu dza -
nia świad czeń z biu ra opie ki spo łecz nej.
Dzię ki po mo cy wuj ka Geo r ge i Nor ma -
na Bas set ta – cu dow nie roz mno żo ne go
do sze ścio oso bo wej, wie lo po ko le nio wej
ro dzi ny ule ga ją cej wszel kim moż li wym
wy pad kom i cier pią c na wszel kie przy -
pa dło ści i cho ro by – osią ga rocz ny do -
chód 25 ty się cy fun tów!
7,  maja, godz. 20.00
SZAlOnE nOŻYCZKi
9 maja, godz. 17.00
PrZYjAZnE DuSZE
13, 14 maja, godz. 20.00
PSYCHOtErAPiA
15 maja, godz. 20.00
16 maja, godz. 17.00
rODZinA KErWOODÓW
18, 19 maja, godz. 20.00
SłOnECZni CHłOPCY
22 maja, godz. 21.00
23 maja, godz. 17.00
ŻYCiE SZKODZi ZDrOWiu
www.teatrkomedia.com

wroCławski�teatr�lalek
pl. Teatralny 4

1, 22 maja, godz. 15.00
2, 23 maja, godz. 11.00
4, 5, 6, 25, 26, 27 maja, godz. 9.30
OCH, EMil

4, 5, 12, 13, 14, 18, 19 maja, g. 10.00
29 maja, godz. 15.00
30 maja, godz. 11.00
CAlinECZKA

7, 11, 12 maja, godz. 9.30
8 maja, godz. 15.00
9 maja, godz. 11.00
KOniK GArBuSEK

13, 14, 18 maja, godz. 9.30
15 maja, godz. 15.00
16 maja, godz. 11.00
CZErWOnY KAPturEK,
KiCHAWKA i GBurEK

19, 20, 21 maja, godz. 9.30
CO W trAWiE PiSZCZY? 
W ro lach głów nych wy stę pu ją: pa ty cza -
ki, świersz cze, sko lo pen dry, pa ją ki
i sza rań cze oraz – ro bot He xor! Po każ -
dym przed sta wie niu mło dzi wi dzo wie
spo tka ją się z en to mo lo ga mi – na ukow -
ca mi i dy dak ty ka mi z wro cław skie go
ogro du zoo lo gicz ne go. Bę dą mo gli do -
wie dzieć się jesz cze wię cej o swo ich
ulu bio nych owa dach i zo ba czyć nie -
zwy kłe oka zy! Spek takl w naturalny
sposób uzu peł nia wia do mo ści z przy -
ro dy, geo gra fii i wie dzy o śro do wi sku.

SCEnA nOVA
DlA DO rO SłYCH i MłO DZiE ŻY

1 maja, godz. 19.00
ZEMStA
Naj śmiesz niej sza pol ska ko me dia
o trud nej mi ło ści Pap ki na do Kla ry,
spo rze o pe wien mur i in try gach Re -
jen ta Milcz ka. A co z tym wszyst kim
miał wspól ne go kro ko dyl? To się jesz -
cze oka że... Ze msta Wro cław skie go
Te atru La lek to spek takl w re ży se rii
jed ne go z naj więk szych pol skich ak to -
rów – Je rze go Ra dzi wi ło wi cza, któ ry
tak że wy stą pi go ścin nie w przed sta -
wie niach 30 kwiet nia i 1 ma ja.

7, 8, 21, 22 maja, godz. 19.00
SłO

28 maja, godz. 19.00
OBEjMij MniE Premiera
Rezerwacja:  tel. 71 335 49 49

An tY GO nA wg.So fo kle sa
re ży se ria: Edward Ka lisz, mu zy ka: Piotr Ma -
tu szew ski, wy ko na nie pio se nek: iza be la Ku -
ria ta -Ma tu szew ska, sce no gra fia: Fi lip
Gór nic ki, Adam Chmie lew ski, ko stiu my: ilo -
na Szur kow ska OB SA DA: Ka ta rzy na Ba ra -
niec ka, Agniesz ka Oryń ska, Piotr Za lew ski,
Ku ba Giel, Edward Ka lisz, Mał go rza ta Szep -
tyc ka, Kon rad Ku jaw ski. 
(...) Wie rzę, że te atr jest do sko na łą me -
to dą wy cho wa nia po przez sztu kę,
a tak że bę dzie uzu peł nie niem lek cji ję -
zy ka pol skie go i hi sto rii. Ser decz nie za -
pra szam na spek ta kle Te atru Ma łe go.

Edward Ka lisz
17 i 2� maja, godziny 9.00 i 11.00

Sce na ODA Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

wro�Cław�ski�te�atr
wsPÓł�CZe�sny�ul. Rzeźnicza 12

2 i 4 maja, godz. 18.15
reżyseria: Michael Marmarinos
AKrOPOliS. rEKOnStruKCjA
5 i 6 maja, godz. 19.00
reżyseria: Gabriel Gietzky
jonas Gardell PrZYtulEni
7, 8, 10, 11 maja, godz. 19.15
POŻEGnAniE Z tYtułEM
reżyseria: Krystyna Meissner
Christo Bojczew OrKiEStrA titAniC
14 i 16 maja, godz. 20.00
opieka reżyserska: Jakub Kamieński 
Mark ravenhill PrODuKt
od 19 do 23 maja, godz. 19.15
na podst. Pluskwy, Łaźni i wierszy
Włodzimierza Majakowskiego 
reżyseria: Krystyna Meissner
...np. MAjAKOWSKi 
od 27 do 30 maja, godz. 19.15
reżyseria: yael Ronen
Yael ronen i Amit Epstein BAt YAM

Tr
zy

�p
lu

ds
�d

w
a

195_CJG  28-04-10  13:32  Strona 8



te�atr�Pwst�Sce na – Ho tel SA VOY, pl. Ko ściusz ki 19

20, 21 ma ja, godz. 10.00 – OStAt ni tA tuŚ – Mi chał Wal czak
27 i 28 ma ja, godz. 19.00 – Cu BuS – PrE MiE rA
na pod sta wie: ubu król, ubu ro gacz, ubu sko wa ny – Al fre da Jar ry
re ży se ria: Mi chał Der lat ka (iV rok Re ży se rii Te atru La lek)
opie ka pe da go gicz na i sce no gra ficz na: Alek san der Mak sy miak
mu zy ka: Ze spół KAR Bi DO; sce no gra fia: Ma te usz Mi row ski
(iV rok Sce no gra fii Te atru La lek i Te atru Al ter na tyw ne go – ASP Wro cław) 

Spek takl dy plo mo wy stu den tów iV ro ku Wy dzia łu lal kar skie go 
Mię dzy na ro do wy Cu BuS (pro jekt pol sko -cze sko -sło wac ki), to trzy czę ścio we
stu dium na za da ny te mat, które na po trze by 3 za przy jaź nio nych uczel ni okre -
śli li śmy ja ko Fe no men ubu. Sło wa cy wspo mi na li coś o fe mi ni stycz nej in ter -
pre ta cji, Cze si o apo ka lip sie i an ty chry ście. My, Po la cy, je ste śmy bli żej Niem ca
Freu da. Pro po nu je my lek tu rę współ cze sną, cy wi li za cyj no -zwie rzę cą, lal ko wą.
Wpusz cza my pięk nych, sław nych, bo ga tych i mło dych ubu, ubi ce i Bar dio rów
do bar dzo szy kow nej i eks klu zyw nej ga le rii. To dzień otwar cia wy sta wy dzieł
Wień czy sła wa – jed nej z in kar na cji ubu. Ga le ria – Cu bus to psy cho ana li tycz -
ne la bo ra to rium, w któ rym de sty lu je się i na wierzch wy ła zi wszyst ko to, co cy -
wi li za cja i kul tu ra ka żą po wstrzy my wać, kon tro lo wać i ukry wać.

teatr�arka�ul. Mennicza 3
15 ma ja, godz. 19.00 
wersja polska – PrE MiE rA
22 maja, godz. 19.00
niE OD WrA CAl nE – lEK CjA Hi StO rii
scenariusz i reż., Renata Jasińska
Czar na ko me dia bę dą ca prze wrot ną
ana li zą oso bo wo ści Führe ra i za du mą
nad al ter na tyw ną wer sją wy da rzeń. in -
spi ra cją do na pi sa nia sztu ki by ła książ -
ka Eri ca Em ma nu ela Schmit ta pt.
Przy pad ki Adol fa H. ale nie tyl ko. Re ży -
ser po sta no wi ła za wrzeć w sce na riu szu
rów nież frag men ty pa mięt ni ka wo jen -
ne go swo jej mat ki. Jest to sztu ka,
w któ rej rze czy wi stość spo ty ka się z fik -
cją, a wiel ka hi sto ria prze pla ta się z tą
ma łą oso bi stą. Na sce nie Te atru Ar ka
tra dy cyj nie oprócz za wo do wych ak to -
rów za gra ją nie peł no spraw ni adep ci
sztu ki te atral nej.
21 maja, godz. 19.00
KA MiE niE nA SZA niEC
29 maja, godz. 19.00
SEn nO CY lEt niEj

wro�Cław�ski�te�atr�Pan�to�Mi�My
OSĄD (Ka li na, Mą dzik, Pas si ni)
Nie ko niecz nie osta tecz ny, bar dziej co dzien ny, sta wia ją cy na sza li to co w ży ciu do -
bre ale bar dziej to, co jest wy rzu tem su mie nia. Spo kój na szych za cho wań za kłó -
ca ta nie wi docz na Te mi da, na któ rej wa żą się na sze uczyn ki (…) (L. Mą dzik)

1,1�,15,16 ma ja, godz. 19.00, na Świe bodz kim, pl. Or ląt lwow skich 20c

niE WiA rY GOD nE PrZY GO DY M. KO ZiOł KiE Wi CZA 
reż. Wiesław Hej no, Aleksander So bi szew ski
Spek takl jest sce nicz ną wa ria cją przy gód słyn ne go Ko zioł ka Ma toł ka. Re ży -
se rzy prze nie śli bo ha te ra w cza sy nam współ cze sne, za cho wu jąc przy tym
urok i cha rak ter po sta ci oraz dow cip zna nej hi sto rii. Opo wieść o dziel nym M.
Ko zioł kie wi czu po trak to wa na jest lek ko, żar to bli wie i ze spo rym dy stan sem.

19, 20, 21 ma ja, godz. 11.00, te atr Pol ski, ul. G. Za pol skiej 3

GA StrO nO MiA reż. Aleksander So bi szew ski
W opa rach ab sur du ro dzi się hi sto ria mi ło ści Ga stro no ma do ke ba ba. Na -
mięt ne uczu cie, ja kim za pa łał ku charz do ka wał ka mię sa, jest gro te ską na fil -
my gro zy kla sy D. Ga stro nom ni czym dr Fran ken ste in lub Pi gam lion two rzy
z mię sa ko chan kę swo ich ma rzeń... 

27, 28, 29 ma ja, godz. 19.00, Sce na Ka me ral na, ul. Świd nic ka

Ban�Ca�ro�ta�te�atro
Mu ER TO Vi VOS

re ży se ria: Aci bia des Za ldi var
Wy stę pu ją: Ma ria La ra – Ar gen ty na,
Ed gar Mal do na do Co lis – Mek syk, Al -
ci bia des Za ldi var Alva rez – Ku ba
Trój ka miesz kań ców Ame ry ki Ła ciń -
skiej wy bie ra się w po dróż; Mu ER TO -
Vi VOS – w ich ży ciu to strach,
nie uf ność, za nie dba nie. Wa si go ście
ma ją po trze bę przy wró ce nia pa mię ci,
wia ry i chę ci do ży cia. Prze stań cie być
Mu ER TO Vi VOS, je śli ty le jest do da nia
i wzię cia. Can ta y no llo res (śpie wa ją
i nie pła czą), bo śpiew roz we se la ser ca.

22 i 28 ma ja, godz. 20.00, ło kiet ka 5

fo
t. 

F. 
Lu

pa
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iii Dni�in�Dyj�skie
1�-16 ma ja 2010 Wro cła w

Nie zwy kłe wy da rze nie na uko wo -ar ty stycz ne na wro cław -
skich uczel niach. Wy kła dy i de ba ty, spo tka nia z po dróż ni -
ka mi, spek takl po wsta ły w opar ciu o twór czość R. Ta go ra
oraz mu zy ka i po ezja te go in dyj skie go no bli sty, fil my bol -
ly wo odz kie, warsz ta ty sztuk wal ki, in dyj ska kuch nia.
Pierw szy dzień – ki ne ma to gra fia in dyj ska – Bol ly wo od.
Wy kła dy znaw ców te ma tu, któ rzy za pro po nu ją róż ne spo -
so by ro zu mie nia fil mów z Sub kon ty nen tu (Ta tia na Szur -
lej, Krzysz tof Lip ka -Chu dzik, Ka ja Bryx).
Dru gi dzień – od kry wa nie in dii w sen sie po li tycz nym, spo -
łecz nym, geo gra ficz nym i kul tu ro wym – wy kła dy go ści (dr
Za jącz kow ski), re la cje po dróż ni ków z klu bu Lau ra zja i opo -
wie ści Bab Hi ma laj skich, za po zna wa nie się z sze ro ko po ję -
tą kul tu rą Va ra na si, a tak że warsz ta ty dla dzie ci, kon kur sy,
po ka zy tań ca i... sa dze nie ogro du przy jaź ni pol sko -in dyj -
skiej, a także warsz ta ty  z po łu dnio wo in dyj skiej sztu ki wal -
ki – ka la rip pay at tu, pro wa dzo nych przez Ju sty nę
Ro dziń ską -Na ir i San ka ra La la Si va san ka ra na Na ira.
trze ci dzień – dzień Ta go ra – (za rok przy pa da 150 rocz -
ni ca je go uro dzin) Wy kład dr Elż bie tę Wal ter (uW) i Grze -
go rza Okra szew skie go (uJ). uczest ni cy bę dą mo gli tak że
obej rzeć spek takl Te atru TV „Pocz ta” w reż. M. Pru sa, po -
słu chać po prze dzo ne go wy kła dem kon cer tu mu zy ki Ta -
go ra w wy ko na niu Jac ka Ta bi sza i re cy ta cji po ezji
no bli sty. Dzień za koń czy się nie zwy kłym przed sta wie niem
– „Chi trą” Ta go ra w wy ko na niu stu den tów – mi ło śni ków
te atru i in dyj skiej kul tu ry. (www.hanuman.pl)

22 MA jA 2010 WrO CłAW
ideą or ga ni zo wa ne go po raz pierw szy wy da rze nia jest
pró ba za pre zen to wa nia róż nych form sztu ki, któ re ma ją
ten sam cel – ba wić wi dza. Stąd pró ba po łą cze nia róż -
nych form sa ty ry: ry sun ku, ka ba re tu i ani ma cji.
W pro gra mie fe sti wa lu prze wi dzia no: Prze gląd ka ba re to -
wy, czy li kon kurs dla mło dych ka ba re tów, a tak że du żą
wy sta wę ry sun ków sa ty rycz nych au to rów zwią za nych
z Agen cją Ry sun ko wą Ju rek. pl. Po nad to od bę dą się spo -
tka nia z twór ca mi ani ma cji („Włat cy móch” i „Ce le brech -
ty”) oraz ry sow ni ka mi sa ty rycz ny mi, pu bli ku ją cy mi
w pol skiej pra sie. Pla no wa ny jest rów nież po je dy nek ry -
sow ni ków sa ty rycz nych, re ali zo wa ny w trak cie Prze glą -
du ka ba re to we go. Kul mi na cyj nym punk tem im pre zy
bę dzie wie czor na Ga la Fi na ło wa, pod czas któ rej od bę dzie
się uro czy ste wrę cze nie na gro dy „Ry sow ni ka Ro ku”,
a tak że wrę czo ne zo sta ną na gro dy dla zwy cięz ców Prze -
glą du Ka ba re to we go. Lau re at jesz cze raz te go dnia za pre -
zen tu je się pu blicz no ści, a Ga lę uświet ni wy stęp ka ba re tu
Li MO, któ ry już trzy krot nie wy grał PAK -ę.
Bi le ty: wstęp na Prze gląd ka ba re to wy, spo tka nia z twór -
ca mi: bez płat ny. Ga la wie czor na: 20 i 25 zł

CS im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Ca�sting
Do te�atral�ne�go�ChÓ�ru

Wro cław ski Te atr La lek za pra sza śpie wa ją ce, mu zy kal ne
dzie ci z po czu ciem ryt mu w wie ku 6-10 lat (bliź nię ta mi le
wi dzia ne). Chór bę dzie brał udział w spek ta klu Wro cław skie -
go Te atru La lek Pa�sto�rał�ka – pre mie ra w li sto pa dzie 2010.
in fo: tel. 071 335 49 08, www.te atr la lek.wroc law.pl

8 ma ja, godz. 12.00, Sce na Ka me ral na
Wro cław ski te atr la lek, pl. te atral ny �

www.hu mor fest.pl

nowy�krążek�
No wy al bum for ma cji Na ta na el za -
ty tu ło wa ny Tak ma być! to ener ge -
tycz na mie szan ka elec tro fu sion
i na zwią zań do mu zy ki ja maj skiej. 
Wydawca: LuNA Music

Cs�iM�Part�ul. Ma zo wiec ka 17
7 ma ja, godz. 19.00 te atr Pio sen ki
TO MASZ MARS – To ja je stem Fe ele'm!

9 ma ja, godz. 18.00
Sta re Do bre Mał żeń stwo

12 ma ja, godz. 19.00, te atr Pio sen ki
spek takl mu zycz ny – LE NiN GRAD

20 ma ja, godz. 19.00, te atr Pio sen ki
LA Dy DAy BiL LiE HO Li DAy

21 ma ja, godz. 19.00
Wi BRA CJE TA NECZ NE Trzy spek ta kle so lo we,  od mien ne
po dej ście do ru chu, cza su i prze strze ni, róż ne po sta wy
wo bec cia ła i kon tak tu z wi dzem. 
iZA BE LA CHLE Wiń SKA – Ophe lia is not De ad
iRE NA Li Piń SKA – hy dro hyp no
TO MASZ BA ZAN – HSu CiA 1

28 ma ja, godz. 19.00, te atr Pio sen ki
BE ATA LE RACH – w re ci ta lu W Two ją stro nę wo łam

ry�tu�ał�7�RE CE SJA -RE TOR SJE -BANG
Ry tu ał jest ko lek tyw nym eks pe ry men tem, bie rze w nim
udział 10 po etów, 10 fil mow ców i 10 mu zy ków. Po przez
cykl spię tych ze so bą wy da rzeń i ak cji two rzy prze strzeń
do re flek sji i na my słu. Czy ni ich przed mio tem uwi kła nia
czło wie ka w abs trak cyj ny i nie uchwyt ny dla oka sys tem fi -
nan so wych prze pły wów oraz ano ni mo wych go spo dar -
czych me cha ni zmów, któ re okre śla ją z grun tu dys ku syj ną
ro lę czło wie ka w po no wo cze snym świe cie. Świe cie pod -
da nym roz ma itym wzbu rze niom: spo łecz nym oraz tech -
no lo gicz nym drga niom.
� ma ja – kon cert THE RE Si DENTS (uSA) – CS im part 
5 ma ja – iN STA LA CJA – ban ko ma ty na uli cy Świd nic kiej
6 ma ja – MARSZ PO ETÓW
NA WO Ły Wu JA CyCH DO ZA MiE SZEK
7 ma ja – PRO JEK CJA FiL MÓW – BWA Awan gar da
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la�Dy�Per�FeCt
Kon cert li ve rock rock and
roll w Pla nie B. Cy klicz ne
spo tka nia z gru pą roc ko wą
La dy Per fect. Co ty dzień, bę -
dą wpro wa dzać nas w stan
roc ko wej eks ta zy. Gru pa La -
dy Per fect to Ma te usz Ław -
ni czak, Pa weł Ma jew ski,
Mi rek Ma jer oraz Wi tek Olej -

nik. ich mu zy ka to róż ne ga tun ki roc ka i... roc ka...
5 i 11 ma ja, godz. 21.00, Plan B, ul. ru ska 51

we�Call�it�a so�unD
Ze spół po wstał je sie nią ro -
ku 2007. Czwór ka przy ja -
ciół z Wolsz ty na sku pi ła się
na two rze niu dźwię ków,
któ rych nie sły sze li do tąd
ni gdzie in dziej. Bo ga te in -
stru men ta rium prze ple cio -
no spo rą daw ką elek tro ni ki
osa dza jąc to wszyst ko w ła -
god nym, sto no wa nym kli -

ma cie. Ma riaż brzmie nio wych eks pe ry men tów
z nie kon wen cjo nal nie bu do wa ny mi pio sen ka mi do dziś nie
zo stał cel nie umiej sco wio ny w żad nej szu flad ce, co ze spół
ce ni so bie nad wy raz. Ama tor ski ho me -re cor ding umoż li -
wił im re je stro wa nie swo ich po my słów, któ re z ni szy za -
czę ły się wy do sta wać i nie śmia ło po ja wiać w po je dyn czych
au dy cjach roz gło śni ogól no pol skich. W czerw cu 2009 ze -
spół We Call it a So und zo stał lau re atem pro gra mu/kon -
kur su Co ke Li ve Fresh No ise po ko nu jąc kil ka set grup
z ca łe go kra ju. Na po cząt ku mar ca do skle pów tra fił peł no -
praw ny de biut gru py. Kon cert po łą czo ny jest z wer ni sa żem
wy sta wy fo to gra ficz nej Przemka Wró bla. Wstęp wol ny!

28 ma ja, godz. 19.00, Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5

the�re�si�Dents
Le gen dar na awan gar do wa
gru pa mu zycz na z uSA. Ni -
gdy nie ujaw ni li swo jej
praw dzi wej toż sa mo ści,
pod czas kon cer tów twa rze
za sła nia ją ma ska mi, nie
udzie la ją wy wia dów.
Na sce nie dzia ła ją od nie -
mal czter dzie stu lat – przez

ten czas wy da jąc po nad 60 al bu mów, kil ka na ście fil mów
krót ko me tra żo wych i gra jąc 6 świa to wych tras kon cer to -
wych. ich kon cer ty są swo iste go ro dza ju au dio wi zu al ny -
mi wi do wi ska mi z ele men ta mi te atral nej sce no gra fii,
opra wą cho re ogra ficz ną i pro jek cja mi vi deo. Wro cław ski
kon cert The Re si de ents zwią za ny jest z pro mo cją ich naj -
now sze go al bu mu „The Tal king Li ght”.

� maja, godz. 20.00, CS impart, ul. Mazowiewcka 17

ter�Mi�nal�tree Of lie
Kon cert pro mu ja cy pły tę zespo łu – Tree Of Lie, któ ra pre -
zen tu je no wo cze sny me tal, brzmią cy świa to wo, per fek cyj -
nie za aran żo wa ny i bez błęd nie za śpie wa ny. Człon ko wie
zwy kli okre ślać swo ja twór czość mia nem „prog nu me ta lu”.
Na je sień Terminal przy go to wu je du żą tra sę kon cer to wą.
Skład: Bar tek Pietsch – bass; Da niel Gru pa  - keys/pia no;
Da niel Mosz czyń ski – vo cal; Grze gorz Dziam ka – drums;
Ja cek Ry chły – gu itar; Pa tryk Żu kow ski – gu itar

21 ma ja, godz. 19.30
Od Zmierz chu Do Świ tu, ul. Krupnicza 15

asyM�Me�try�Fe�sti�Val ii@ Fir�lej
ODA Firlej, ul. Gra bi szyń ska 56

1 ma ja, godz. 19.00 – JE Su, BLACK SHA PE OF NE xuS,
Ti ME TO BuRN, TES SE RACT, KA SAN (bi le ty: 90/100)
2 ma ja, godz. 19.00 – ESO TE RiC, MO uTH OF THE AR -
CHi TECT, NE CRO DE ATH MORT, yAKu ZA, MO JA AD RE -
NA Li NA (bi le ty: 90/100)
3 ma ja, godz. 20.00 – Per go la, Ha la Stu le cia
Po kaz z mu zy ką na ży wo Wro cław skiej Fon tan ny – 21.00
Kon cert ze spo łu EZ3kiel – 21.30 (wstęp wol ny) 
Z to wa rzy sze niem świe tli stych wo do try sków wy stą pi Ez3kiel
fran cu ski ze spół mu zy ki elek tro nicz nej eks plo ru ją cy po gra -
ni cza du bu, trip ho pu, roc ka oraz eks pe ry men tal nej mu zy ki
elek tro aku stycz nej. So lo nie zwy kle uta len to wa na, ame ry kań -
ska wio lon cze list ka – He len Mo ney. 
21 maja - MERZBOW, WOLF EyES
2� maja - SOPHiA
28 maja - ENDuSER, x&Trick

tetris�&�tłusty�kot�&�FilM
aka�DrinkteaM

Afterparty: DJ Qmak i DJ Siwak
29 maja, godz. 20.00, lulu Belle Cafe, ul. Purkyniego 1

thee�at�taCks
Gru pa po wsta ła w 2006 ro ku pod na zwą „At tack of the
Fuzz” i szyb ko zwró ci ła na sie bie uwa gę lo kal nych klu -
bów w swo im ro dzin nym mie ście Aal borg, w pół noc nej
Da nii. Le gen dar ne już wy stę py na ży wo, szyb ko zjed na -
ły im rze sze lo jal nych fa nów. W ro ku 2007 ze spół wy -
grał na gro dę Rock Nord. Dzię ki pie nią dzom z wy gra nej
chłop cy na gra li w Ko pen ha dze swo ją pierw szą ep kę
w stu diu Del ta lab. Bi le ty: 15 i wdk 20 zł 

28 ma ja, godz. 20.00, Klub Ośro dek, Pił sud skie go 67
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zaprasza:
środa, czwartek, piątek, niedziela:

10.00-17.00
sobota: 10.00-18.00

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

MUZEUM
NARODOWE
weWrocławiu
EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI W.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemiany dokonujące się w gotyckiej rzeźbie drewnia-
nej i malarstwie tablicowym.Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki śre-
dniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX W.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego regionu, poczynając od renesansu, a kończąc na czasach kształtowania się no-
wych tendencji stylowych na początku XX w. Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezen-
towana w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez ścierające się
na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych
na tej wystawie należą dzieła Michaela Wilmanna.

SZTUKA POLSKA XVII – XIX W.
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonarodowym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej spektakularnych
przykładów kultury terenów kresowych, środowisk artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych ośrodków południowo-wschodniej
przedwojennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego, Grottgera, Mal-
czewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest jedną z najcenniejszych w kraju. Liczy 20 tysięcy
eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż
po environment, projekty konceptualne i dokumentacje happeningów.Wystawa będąca autorską propozycją jej kuratora Mariu-
sza Hermansdorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113, 50-420Wrocław

tel. 071 342 12 67, 344 44 13. Zaprasza od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 16.00

DOLNOŚLĄZACY, PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje pro-
blem etnologii dolnośląskiej, jakim jest konfrontacja kultury ludności osadniczej mieszkającej na tych terenach przed II wojną
z kulturą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rze-
miosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację, wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe.Współczesne dziej regionu dopowiadają projekcje filmo-
we, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, 50-115Wrocław

tel./fax 071 343 36 39. Zaprasza codziennie, od 9.00 do 17.00

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893-1894 upamiętniającej 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione weWrocławiu w 1985r. w specjalnie skonstruowanej do tych celów rotundzie.Wielkie malowidło w formie hiper-
boloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny te-
ren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.
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boloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny te-
ren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.
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EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKAul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

DZIEŁO J. STYKI IW. KOSSAKAzlat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w1985 r. wspecjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło wformie hiper−
boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
itechnicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
winną rzeczywistość iczas.

SZTUKA ŚLĄSKAXII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną znajcenniejszych wEuropie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna zdwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się wgotyckiej rzeźbie
drewnianej imalarstwie tablicowym.

Większość zabytków pochodzi zretabulów (nastaw) ołta−
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego
rzemiosła artystycznego. 

SZTUKA ŚLĄSKAXVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
akończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki irzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na wnowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie iniderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNEul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne inarodowościowe zper−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną zkultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Zzesta−
wu licznych zabytków ifotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport ikomunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej wbliskich
związkach zmiastem iotwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza:środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIUDyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKAXVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych oogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego iBoznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
wMuzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną znajcenniejszych
wkraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów iobejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki irysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
idokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PA

Krzysz tof Prusz kow ski – Fo to syn te zy
10 ma ja – 20 czerw ca 2010
Por tre ty i pej za że zro bio ne we Fran cji i Egip cie w la tach 80. i 90. XX w. me to dą fo to syn te zy po le ga ją cą
na wie lo krot nym na kła da niu na sie bie zdjęć o po dob nej te ma ty ce, wy ko na nych w nie wiel kich od stę pach
cza su. Fo to gra fo wa ny obiekt po zba wio ny zo sta je wy ra zi ste go kon tu ru, zy sku je pew ną ta jem ni czość. 

Zbi gniew Hor bo wy – Szkło
24 ma ja – 20 czerw ca 2010
Re tro spek tyw na wy sta wa wy bit ne go wro cław skie go ar ty sty szkla rza. Po ka za nych zo sta nie kil ka dzie siąt
prac, w tym cie szą ce się ogrom nym po wo dze niem w la tach 60. XX w. szkło ty pu „an ti co”.

Ta de usz Kan tor – od Ma łe go dwor ku do Umar łej kla sy
26 kwiet nia – 13 czerw ca 2010
Ław ki, ma ne ki ny z Umar łej kla sy, frag men ty de ko ra cji z Kur ki wod nej, Na dob niś i kocz ko da nów i in nych
spek ta kli Ta de usza Kan to ra oraz ze staw je go ob ra zów i „te atral nych” ry sun ków moż na oglą dać na wy sta -
wie przy go to wa nej z oka zji przy pa da ją cej w tym ro ku 20. rocz ni cy śmier ci ar ty sty. Współ or ga ni za tor: Cri co te ka

Krzysz tof Pa we la – Spo strze że nia. Fo to gra fie z lat 1977-1988
24 mar ca – 2 ma ja 2010
Cykl „Rzeź nia” po ka zu ją cy ko nie pro wa dzo ne na rzeź i re por taż z ma so wych se an sów bio ener go te ra peu -
ty Cle ve’a Har ri sa to nie któ re z fo to gra fii, któ re moż na zo ba czyć na tej wy sta wie. 

Art No uve au. Szkło
16 stycz nia – 30 ma ja 2010
Atrak cją tej wy sta wy jest wa zon wy ko na ny z pię cio war stwo we go szkła w wy twór ni słyn ne go fran cu skie -
go ar ty sty Emi la Gallé. Wraz z nim po ka za na zo sta ła pra wie ca ła ko lek cja se ce syj ne go szkła fran cu skie go
znaj du ją ca się w zbio rach Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.

Cas so ne i cre den za. Me ble wło skie XVI -XVII w. ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu
Do 30 czerw ca 2010
Na wy sta wie po ka za ne zo sta ły cas so ne (skrzy nie) i cre den za (kre den sy) – naj waż niej sze sprzę ty uży wa ne we
wło skich dwo rach i re zy den cjach w XVI i XVII w.

MU ZEUM ET NO GRA FICZ NE Od dział Mu zeum Na ro do we go

Kaligrafia arabska i Złota era islamu
16 kwiet nia – 15 czerw ca 2010
Pierw szy tak du ży po kaz ka li gra fii arab skiej w Pol sce. Po ka za ne są pra ce Sa la ha al Mo us sa wy, ar ty sty, któ -
ry in spi ra cje czer pie z is la mu, po ezji i daw nych afo ry zmów.

Gion Mat su ri – wo kół ja poń skich fe sti wa li.
Fo to gra fie Mag da le ny Sło wik i Lesz ka Ko by lań skie go
5 mar ca – 16 ma ja 2010
Jak wy glą da ją ob cho dy jed ne go z naj waż niej szych i naj barw niej szych ja poń skich fe sti wa li i jak się pod czas
nie go ba wią Ja poń czy cy moż na bę dzie zo ba czyć na fo to gra fiach po ka zy wa nych na tej wy sta wie. 

PA NO RA MA RA CŁA WIC KA Od dział Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu

Panorama Racławicka 25 lat we Wrocławiu – pamiątki kolekcjonerskie
20 maja – 10 lipca 2010
Pokazanych zostanie kilkaset obiektów kolekcjonerskich wykonanych w ciągu ćwierćwiecza funkcjonowania
Panoramy Racławickiej, między innymi znaczki, monety, etykiety zapałczane.

Trwałe ślady – związki Alfredy Poznańskiej z Panoramą Racławicką, do 15 maja 2010 
Można zobaczyć medale, rzeźby i dokumenty związane z działalnością wybitnej wrocławskiej artystki,
aktywnej działaczki Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej Alfredy Poznańskiej.
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Cho�Pi�no�wi�–�Du�Da�-graCZ
Wy STA WA, JEST CZę ŚCią WRO CŁAW SKiCH OB CHO DÓW

RO Ku CHO Pi NOW SKiE GO 2010
Od 1999 do 2003 ro ku Je rzy Du da -Gracz pra co wał nad cy klem ob ra zów bę -
dą cych ma lar ską in ter pre ta cją wszyst kich dzieł Fry de ry ka Cho pi na. Je den
z naj więk szych cy kli w hi sto rii pol skie go ma lar stwa jest oso bi stym hoł dem ar -
ty sty dla kom po zy to ra. Na tę re ali za cję skła da się 313 dzieł ob ra zu ją cych 295
utwo rów. Ar ty sta zin ter pre to wał wszyst kie utwo ry Cho pi na. Każ dy z utwo rów
po sia da swój wła sny ob raz, a w przy pad ku więk szych form mu zycz nych
– każ da z je go czę ści. Wszyst kie ob ra zy zo sta ły na ma lo wa ne po uprzed nich
głę bo kich stu diach ar ty sty nad ży ciem i twór czo ścią Cho pi na, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem wy po wie dzi kom po zy to ra na te mat swo ich dzieł. Mu zy -
ka Cho pi na wy obra żo na jest w se rii prac akwa re lo wo -tem pe ro wych, olej nych
oraz ca łu nach na je dwa biu, któ re sym bo li zu ją za gi nio ne utwo ry Cho pi na. Cykl
jest kwin te sen cja twór czo ści Du dy -Gra cza. Je go ma lar stwo czę sto przy wo dzi
na myśl pra ce Pe te ra Bru egla (1525-1569) czy Wi tol da Wojt kie wi cza (1878-
1909). Świa do mie ko rzy stał z do rob ku pol skiej szko ły xix w. Tak jak daw ni
mi strzo wie po sia dał praw dzi wy dar ope ro wa nia pędz lem, wy czu cia for my
i ko lo ru. Był nie do ści gnio ny mi strzem pej za żu.  Ob ra zy te, w po sta ci eks po -
zy cji mul ti me dial nej, by ły pre zen to wa ne na Świa to wej Wy sta wie ExPO 2005
w Ja po nii, a po raz pierw szy zo sta ły udo stęp nio ne wi dzom w Te atrze Wiel kim
w War sza wie, z oka zji xV Mię dzy na ro do we go Kon kur su Cho pi now skie go.
Na wro cław skiej wy sta wie za pre zen to wa nych zo sta nie 120 prac z cy klu. 
je rzy Du da -Gracz był jed ną z naj bar dziej wy ra zi stych oso bo wo ści w pol skiej
sztu ce xx wie ku, ar ty stą in ter dy scy pli nar nym: ma la rzem, ry sow ni kiem, sce -
no gra fem. Du żo pu bli ko wał, był wy bit nym pe da go giem, pro fe sor sztuk pla -
stycz nych. uro dził się w 1941 r. w Czę sto cho wie. Zmarł w 2004 r. w Ła go wie.
ukoń czył Wy dział Gra fi ki fi lii Kra kow skiej ASP w Ka to wi cach, na któ rym zro -
bił dy plom w 1968. Je go wy sta wy za wsze cie szy ły się ogrom na po pu lar no -
ścią w Pol sce i na świe cie. Pra ce Du dy -Gra cza są ozdo bą wie lu ko lek cji
pry wat nych i mu ze al nych. Opie kę nad ar ty stycz nym dzie dzic twem prof. Je -
rze go Du dy -Gra cza spra wu je Fun da cja Con spe ro.
Ho no ro wy pa tro nat nad wy sta wą ob jął Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Wer ni saż 30 kwietnia, godz. 17.00, czynna do 30 czerwca br.
Mu zeum Sztu ki Miesz czań skiej, Sta ry ra tusz

Po�że�gna�nie�Z Baj�ką�
Mag da Bie lesz, iza Cham czyk, Po la
Dwur nik, Woj tek Gi le wicz, len ka Ku bi -
ca, Do mi ni ka ła bądź, Bar tosz Mi lew ski,
Aga ta no wo siel ska, Pau li na Sa dow ska,
Mi chał Szusz kie wicz, Han na Śli wiń ska,
Szy mon te luk, An tek Waj da, ju lia Zbo -
row ska 
Kul tu ral no -oświa to wy: P. Sta siow ski 
Po że gna nie z baj ką – to jed na z tych
pio se nek, któ re wciąż wy wo łu ją w wie -
lu z nas „no sta li gicz ną” tę sk no tę
za ostat ni mi la ta mi PRLu. Nie dla
wszyst kich ko ja rzą się one z mar ty ro lo -
gicz nym zry wem i po trze bą opo wie dze -
nia się wo bec sy tu acji po li tycz nej. Dla
tych, któ rzy uro dzi li się w oko li cach ro -
ku 80. ta i na stęp na de ka da wią że się
ra czej z ma gicz ny mi wspo mnie nia mi
okre su dzie ciń stwa i do ra sta nia, do któ -
rych echa hi sto rycz nej chwi li do cie ra ły
ja ko jed ne z wie lu fe no me nów tam tych
lat. Trze ba pa mię tać, że czas ten na bie -
żą co, w szyb kim tem pie zmie niał ze -
staw ikon i ga dże tów po pkul tu ry. Nie
po win no więc dzi wić, że je śli dzi siaj, ar -
ty ści oko ło trzy dzie sto let ni szu ka jąc in -
spi ra cji się ga ją do wspo mnień, któ re
zro sły się z ich okre sem doj rze wa nia,
od naj dą w nich nie tyl ko mi sia uszat ka,
Co ral go la, po sta ci z di sney'owskich
kre skó wek, ale też po stać po sęp ne go
ge ne ra ła. (...)
Na otwar ciu za gra 
POR NO CHiC EN SEM BLE Wstęp w.

Otwar cie 13 ma ja, godz. 19.00 (3.06)
Stu dio BWA, ul. ru ska �6 a

czyn ne: od wt do so , 16.00-19.00
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Za pra sza my mło dych (do 35. ro ku ży cia) na ukow ców, dok to ran tów i stu den tów
do przed sta wia nia pro jek tów ba daw czych do ty czą cych twór czo ści i oso by Je -
rze go Gro tow skie go oraz po szu ki wań prze zeń pro wa dzo nych i in spi ro wa nych.
Naj lep sze spo śród zgło szo nych pro jek tów uzy ska ją me ry to rycz ne, fi nan so we
i or ga ni za cyj ne wspar cie ze stro ny in sty tu tu. 
Zgło sze nia do 30 czerw ca na ad res: in sty tut im. Je rze go Gro tow skie go, Ry nek -
-Ra tusz 27, 50-101 Wro cław lub ko sin ski@gro tow ski -in sti tu te.art.pl

195_CJG  28-04-10  13:32  Strona 16



maj 2010  « CO JEST GRANE  « str. 17www.cojestgrane.pl

łu�kasZ�gu�Zek�
O GE nE ZiE SZtu Ki in tEr ME DiAl nEj 

Wy kład w na wią za niu do zbio ro wej wy sta wy wro cław skich ar ty stów pt. 
…PO Mię DZy… PER CEP CJą A KON TEK STEM
PO KAZ DO Ku MEN TA CJi Wy STA Wy.  Pre zen ta cja fil mu Mal go rza ty Ka zi mier -
czak Vi DE ONO TAT NiK iDEi OD Au TOR SKiCH, któ ry jest de dy ko wa ny ar ty -
stom bio ra cym udział w wy sta wie.

21 maja, godz. 18.00, Galeria Entropia, ul. rzeźnicza � fo
t. 

M
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lu�Dwik�ki�CZu�ra�
hi�sto�ria�sZkla�nej�Pa�sji�–�50�lat�Pra�Cy�ar�ty�styCZ�nej�

uczest ni cy wy sta wy: Lu dwik Ki czu ra, Wła dy sław Czysz czoń, Grze gorz Łoś, An drzej Ku -
char ski, Woj ciech Olech, Ka zi mierz Paw lak, Ja nusz Ro ba szew ski, Ry szard Więc kow ski,
Cze sław Zu ber. Ku ra tor wy sta wy: Ka zi mierz Paw lak
Pro fe sor lu dwik Ki czu ra jest współ twór cą wro cław skiej szko ły szkła i le gen dą świa ta
szkła ar ty stycz ne go, zna nym przede wszyst kim ze spek ta ku lar nych re ali za cji hut ni czych.
Two rzył tak że w tech ni kach warsz ta to wych i pie co wych. Przez la ta zgłę biał taj ni ki szkła
eks pe ry men tu jąc w za kre sie tech nicz nym oraz bio rąc czyn ny udział w hut ni czym pro ce -
sie je go kształ to wa nia. Rów no le gle pra co wał ja ko pe da gog wro cław skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych kształ cąc ko lej ne po ko le nia ar ty stów kon ty nu ują cych je go pa sję i zdo by wa ją -
cych uzna nie nie tyl ko w Pol sce, ale tak że po za gra ni ca mi kra ju.

Wer ni saż 1� ma ja, godz. 18.00, wy sta wa czyn na do 13 czerw ca br.
18 ma ja, godz. 17.00 – wy kład prof. lu dwi ka Ki czu ry w ga le rii Awan gar da

Ga le ria Szkła i Ce ra mi ki BWA, pl. Ko ściusz ki 9/10

ja�kuB�ju�lian�ZiÓł�kow�ski�ZrÓB tO SAM / D. i. Y. 
W chwi li, gdy di zajn by wa wszyst kim, tyl ko nie pro jek to wa niem przed mio -
tów co dzien ne go użyt ku – gdy by wa my ślo wą spe ku la cją, spo łecz nym eks -
pe ry men tem, a na wet po li tycz nym po ten cja łem – pro jek ty Ja ku ba Ju lia na
Ziół kow skie go, jed ne go z naj cie kaw szych ma la rzy mło de go po ko le nia (rocz -
nik 1980), mu szą spra wiać wra że nie co naj mniej ana chro nicz nych. To wszak -
że naj nor mal niej sze w świe cie ry sun ki krze seł, re kwi zy tów, lamp… A jed nak
pro jek ty Ziół kow skie go nie tyl ko wpi su ją się w po wszech ne w ostat nim cza -
sie ten den cje trak to wa nia di zaj nu i sztu ki ja ko wspól ne go po la twór cze go eks -
pe ry men tu, lecz przede wszyst kim przy po mi na ją o wy zwa la ją cej mo cy
wy obraź ni. Ku ra tor: Ja kub Ba na siak

Otwarcie 28 ma ja , do 19 czerw ca br., BWA De sign, ul. Świd nic ka 2-� R
ze

cz
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te
Piotr�Pie�try�ga�Prze ni ka nie. FO tO GrA FiE

Zaj mu je się głów nie por tre tem, ak tem i fo to gra fią ulicz ną. Akt w je go twór czo -
ści to gra for my, ja ką two rzy w ka drze ludz kie cia ło. Sta ra jąc się prze ła mać kon -
wen cję ak tu ko bie ce go ar ty sta nie sku pia się na uka za niu pięk na, lecz two rzy
pra ce, w któ rych głów ną ro lę od gry wa kon struk cja. Cykl pt: „Prze ni ka nie” po -
świę co ny jest ta jem ni cy spo tka nia i mie sza nia się dwóch świa tów – ko bie ty
i mor skich głę bin. Se ria dzie więt na stu zdjęć eks po no wa nych na wy sta wie jest
od kry wa niem ko bie ty, ja ko isto ty de li kat nej i peł nej ta jem nic. Se ria zo sta ła wy -
ko na na tech ni ką ana lo go wą za po mo cą apa ra tu śred nio for ma to we go.
Podzas wieczoru odbędzie się kon cert ze spo łu PEnSÃO li StO PAD

Wer ni saż 25 maja, godz. 18.00, do 25 czerwca br. Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

eVa�DaM�Borská,�ostra�Va,�CZe�Chy
Włók no i drut, dia log. tKA ni nA

Jej twór czosc kon cen tru je sie wo kół tka ni ny ar ty stycz nej, gra fi ki, oraz gra fi -
ki kom pu te ro wej. Jest człon kiem unii Ar ty stów Pla sty ków Re pu bli ki Cze skiej.
Jest lau re at ka wie lu na gród i wy różnien. W 2004 ro ku re pre zen to wa ła Re pu -
bli kę Cze ską na xi Mie dzy na ro do wym Trien na le Tka ni ny w Ło dzi.
Cre do ar ty stycz ne: Do sztu ki włók na trze ba pod cho dzić z wiel ką po ko rą.

Wer ni saż 13 ma ja, godz. 18.00, do 20 czerw ca br. Ga le ria tkac ka na jat kach
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PrZe�Mek�wrÓ�Bel�Dys kre cja. FO tO GrA FiE
Prze my sław Wró bel uro dzo ny w 1981r. Miesz ka w Ole -
śni cy. Ab sol went Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła -
wiu. Od za wsze pa sjo nu je go fo to gra fia, w szcze gól no ści
por tret. Pro fe sjo nal nie zaj mu je się fo to gra fią re kla mo wą.
Pre zen to wa ne pra ce zo sta ły na gro dzo ne w 2009r. na Fo -
to fe sti wa lu w Ło dzi.
Wernisaż uświetni kon cert zespołu We Call it a So und

28 ma ja, godz. 19.00, Wro cław ski Klub For ma ty
ul. Sam bor ska 3-5, wstęp wol ny!

jo�an�na ka�Pu�śCień�ska
ane�ta�wę�grZyn�

jo an na Ka pu ścień ska – ab sol went ka Na tio nal –Lo uis
uni ver si ty w Chi ca go oraz stu dent ka V ro ku Aka de mii
Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu; Pra cow nia Ma lar stwa
pro fe so rów: Alek san dra Dy mi tro wi cza i Zdzi sła wa Nit ki,
Pra cow nia Gra fi ki pro fe so ra Chri sto phe ra No wic kie go
i ad iunk ta Mał go rza ty War li kow skiej. Dwu krot na sty pen -
dyst ka Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 
Ane ta Wę grzyn – stu dent ka iV ro ku ma lar stwa Aka de -
mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu; Pra cow nia Ma lar stwa
pro fe so rów: Alek san dra Dy mi tro wi cza i Zdzi sła wa Nit ki,
Pra cow nia Ry sun ku pro fe so ra Prze my sła wa Pin ta la.
Wer ni saż 30 kwiet nia, go dz. 17.30. Wy sta wa do 19 ma ja br., 

Ga le ria Pod Pla fo nem, DBP, ry nek 58. Wstęp wol ny!

jO lAn tA GAW rYŚ
FO tO GrA FiA ręCZ niE HA FtO WA nA

Wy sta wa dy plo mu wy róż nio ne go w pracowni
prof. Wie sła wa Smuż ne go

Cykl „Da -se in” sta no wi za pis mo je go spo so bu pa trze nia
na czło wie ka. Jed no cze śnie, jest pró bą uchwy ce nia te go,
co naj bar dziej cha rak te ry stycz ne i ulot ne w na szych re la -
cjach z ludź mi.(…) Pod wzglę dem for mal nym, skła da się
z dzie się ciu fo to gra fii por tre to wych w for ma cie 80 cm
x 80 cm. Ca łość zbu do wa na jest z trzech czę ści.(…)
Pierw szą sta no wią por tre ty osób, któ re po sia da ją ta tu aż
rze czy wi sty. Dla każ dej z nich, ta tu aż jest ele men tem po -
sia da ją cym ogrom ne znacz nie, nie zaś efek tem pod le ga nia
tren dom mo dy. Za każ dą z po sta ci kry je się jej oso bi sta
hi sto ria.(…) Dru ga część pra cy skła da się z pię ciu fo to -
gra fii ręcz nie ha fto wa nych. Są to por tre ty osób, z któ ry mi
je stem zwią za ną na róż nych płasz czy znach. ich cia ła nie są
wy ta tu owa ne. Jed nak że ich oso bo wość cha rak te ry zu je
coś bar dzo kon kret ne go, ni czym znak wy ko na ny na skó -
rze. Za po mo cą sym bo li, do bra nych in dy wi du al nie, sta ra -
łam się, uchwy cić mo je po strze ga nie ich naj bar dziej
wła sne go spo so bu ist nie nia.(…) Trze cia część obej mu je
au tor skie ko men ta rze osób, któ re na skó rze swe go cia ła
wy ko na ły ta tu aż. Znaj du ją się one na le wej szpal cie plan -
szy, któ ra do peł nia wy mo wę fo to gra fii. – Jo lan ta Gaw ryś

25 ma ja, godz. 19.00, Wy sta wa czyn na do 3 czerw ca br.
Ga le ria w CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1, Wro cław-le śni ca

są�sieDZ�two�Zo�Bo�wią�Zu�je�
Za kład Na ro do wy im. Osso -
liń skich we Wro cła wiu wraz
z Cen trum Stu diów Nie -
miec kich i Eu ro pej skich im.
Wil ly’ego Brand ta uni wer sy -
te tu Wro cław skie go ma za -
szczyt za pro sić na otwar cie
wy sta wy: „Są siedz two zo bo -
wią zu je” – książ ka w dia lo gu
pol sko -nie miec kim. 
Pod czas uro czy ste go otwar -

cia od bę dzie się kon fe ren cja pra so wa dla dzien ni ka rzy
i wszyst kich za in te re so wa nych no wą ini cja ty wą in te lek -
tu al ną: Ga bi ne tem Bar to szew skie go. Za ini cjo wa nie no -
we go miej sca dla Ga bi ne tu od bę dzie się pod czas
pierw sze go w Pol sce Zjaz du Niem co znaw ców, 10 ma ja
o godz. 17.30 w Pa sa żu Pod Zło tym Słoń cem (ry -
nek 6). Spo tka nie au tor skie z prof. Wła dy sła wem Bar to -
szew skim po pro wa dzi Ra fał Ro gul ski. 
Wy sta wa „Są siedz two zo bo wią zu je” – książ ka w dia lo gu
pol sko -nie miec kim opo wia da o hi sto riach Pol ski i Nie -
miec, któ re to czą się obok od wie ków, spla ta jąc w prze -
róż nych, czę sto trud nych, oko licz no ściach. Obie na cje
po strze ga ją się przez pry zmat trud nej hi sto rii i wza jem -
nych uprze dzeń. Eks po zy cja kon cen tru je się na se riach
wy daw ni czych, któ re od lat kon se kwent nie eks plo ru ją za -
gad nie nia nie miec kie z pol skiej per spek ty wy, a tak że
uświa da mia ją, że po dob ne pró by zro zu mie nia swo je go
są sia da są po dej mo wa ne tak że w Niem czech. Du ża licz -
ba se rii, ich ob szer ność i zróż ni co wa nie te ma tycz ne oraz
dłu gi staż wy daw ni czy są naj lep szym do wo dem na to, że
sze ro ko ro zu mia na pro ble ma ty ka nie miec ka jest od dzie -
się cio le ci te re nem ba dań pol skie go niem co znaw stwa.
Wy sta wa w Au li im. Mie czy sła wa Gę ba ro wi cza, w bu dyn ku

Za kła du na ro do we go im. Osso liń skich, ul. Szew ska 37

art�–�Zo�ne Eks li bri sy ze zbio rów – MA lAr StWO

A. Wę grzynj. Ka pu ścień ska
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le�oPolD�DusZ�ka�–�sZCZe�re�Po�le�sZtu�ki
Wy sta wa „0.33 m2 Szcze re go Po la Sztu ki” przed sta wia za pis fo to gra -
ficz ny trzech rów no le głych dzia łań ar ty stycz nych Le opol da Dusz ki -Koł -
cza. Spo śród nich, „Ta ble Gal le ry” za po cząt ko wa na zo sta ła w 1983,
a po zo sta łe dwa pro jek ty („Szcze re Po le Sztu ki” oraz „Śla dy Sztu ki
w Szcze rym Po lu”) po wsta ły w 1995 ro ku. Od po nad dwu dzie stu lat ar -
ty sta pra cu je i teo re tycz nie okre śla swo je dzia ła nia po za tra dy cyj nie ro -
zu mia ną ga le rią. Je go po szu ki wa nia do ty czą moż li wo ści ob ser wa cji
sztu ki w jej czy stych prze ja wach, bez uwa run ko wań po li tycz nych i spo -
łecz nych. Le opold Dusz ka -Kołcz w 1983 ro ku ukoń czył PWSSP we
Wro cła wiu. Od dwu dzie stu lat miesz ka i pra cu je w No wym Jor ku.

Otwar cie 13 ma ja, godz. 17.00. Wy sta wa czyn na do 29 sierp nia 2010

ka�Zuyo�se�ji�Ma�i ry�ue�ni�shi�Za�wa
sa�naa�ar�Chi�tek�Ci

SZKO ŁA ZA RZą DZA NiA i DE Si GNu ZOL LVE RE iN W FO TO GRA Fii
THO MA SA MAy ERA

Szko ła Zol lve re in w nie miec kim Es sen to pro jekt ja poń skie go biu ra
pro jek to we go SA NAA, któ re od 1995 ro ku współ two rzą Ka zuyo Se -
ji ma i Ry ue Ni shi za wa. 29 mar ca 2010 ro ku Ka zuyo Se ji ma i Ry ue Ni -
shi za wa otrzy ma li naj bar dziej pre sti żo we wy róż nie nie w dzie dzi nie
ar chi tek tu ry – mię dzy na ro do wą Na gro dę Pritz ke ra. Tho mas May er
(Szwaj ca ria) spe cja li zu je się w fo to gra fo wa niu ar chi tek tu ry. Pra cu je
z naj lep szy mi ar chi tek ta mi, m.in. z Fran kiem Geh ry, oraz z wy daw nic -
twa mi, agen cja mi wy daw ni czy mi i re kla mo wy mi na ca łym świe cie.

Wystawa czyn na do 13 czerw ca 2010

Pol�ski�neon�–�Fo�to�gra�Fie�ilo�ny�kar�wiń�skiej
Wy sta wa jest jed nym z naj cie kaw szych przed się wzięć od kry wa ją cych
na no wo fe no men pol skich neo nów lat 60-tych i 70-tych. Ar tyst ka na co
dzień miesz ka i pra cu je w Lon dy nie. Na nie zwy kłość neo nów zwró ci li
uwa gę… jej an giel scy zna jo mi, któ rych za bra ła w od wie dzi ny do Pol ski
w grud niu 2005 r. Za czę ła do ku men to wać war szaw skie neo ny w po ło -
wie 2006 r., w ko lej nych la tach roz sze rza jąc po le za in te re so wań na ca łą
Pol skę. Fo to gra fie ilo ny Kar wiń skiej to nie tyl ko do ku men ta cja zni ka ją ce -
go świa ta daw nej re kla my – to nie zwy kła wy pra wa w świat świet nej gra -
fi ki, któ ra dziś po wo li do cze ku je się no bi li ta cji – po dob nie jak war to ścio wa ar chi tek tu ra z lat 1945-89 – zy sku jąc
uzna nie god ne dzieł sztu ki. Wy sta wa w Mu zeum Ar chi tek tu ry bę dzie ko lej ną – po Lon dy nie, Luk sem bur gu i War -
sza wie – od sło ną „Pol skie go neo nu”, ale pierw szą, na któ rej, oprócz neo nów war szaw skich, za pre zen to wa ne zo -
sta ną naj cie kaw sze przy kła dy z in nych pol skich miast – m.in. Ka to wic, Kra ko wa, Po zna nia, czy Wro cła wia.

Otwar cie 5 ma ja, godz. 17.00. Wy sta wa czyn na do 13 czerw ca 2010

ga�le�ria�jeD�ne�go�Pro�jek�tu
Small is be au ti ful – ta spo pu la ry zo wa na w 1973 roku przez bry tyj skie -
go eko no mi stę i kry ty ka glo bal nej go spo dar ki E. F. Schu ma che ra mak -
sy ma jest mot tem ma jo wej Ga le rii Jed ne go Pro jek tu. Tym ra zem
wy bie rze my się do Ny sy, bę dą cej przez kil ka wie ków sto li cą za sob ne -
go Księ stwa Ny skie go. Tu na skrzy żo wa niu ulic Te atral nej i Cho do -
wiec kie go, w cie niu go tyc kiej ko le gia ty pw. św. Ja ku ba i św. Agniesz ki,
po wsta nie za pro jek to wa na przez Stu dio EL z Wro cła wia (lau re ata kon -
kur su w 2008 roku) Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na.
Spo tka nie z Edwar dem la chem i ze spo łem Stu dio El - 6 ma ja, godz. 17.30

www.ma.wroc.pl
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ewa�na�skow
Dy plom z gra fi ki uzy ska łam we Wro -
cław skiej PWSSP pod kie run kiem
prof. Sta ni sła wa Daw skie go i Ma cie ja
urbań ca. W swo jej twór czo ści pre fe -
ru ję per fek cyj ność warsz ta to wą, któ ra
wy ni ka z mo je go cha rak te ru i na uk
mo je go mi strza. Obec na wy sta wa
„Per so ni fi ka cje” (To co praw dzi we
o świ cie) – to za pis mo ich spo strze -
żeń oło boc kie go pej za żu, od re al nia ją -
cy rze czy wi stość w fo to gra ficz nym
ka drze. Stąd ten po mysł – zdję cia. Do -
ku men ta cja chwi li, spraw czy ni po ety -
ki, mo je go za chwy tu nad ob ra za mi
na tu ry, gdzie w gąsz czu jej pięk na zde -
cy do wa łam się umie ścić swo ją obec -
ność. (...) Ewa Na skow 

Wernisaż 20 maja, godz. 17.00
Galeria Sztuki Współczesnej Krystyny

Kowalskiej, ul. jatki 1�-15

wystawa�
ZE SPO łu SZKÓł PlA StYCZ nYCH

im. S. KO PY StYń SKiE GO 
Wy sta wa obej mu ją ca pra ce z ostat nich
2 lat w ra mach – pro wa dzo nych przez
do świad czo nych pe da go gów, ar ty stów
pla sty ków – pra cow ni: Ma lar stwa i ry -
sun ku, Rzeź by, Pro jek to wa nia, Re pu -
ser stwa i ju bi ler stwa oraz Fo to gra fii.
Eks po zy cja zróż ni co wa na pod wzglę -
dem for mal nym oraz zin dy wi du ali zo -
wa na. Do mi nu je pró ba wła snej
wy po wie dzi ar ty stycz nej w wie lu ma te -
ria łach i tech ni kach. Wstęp wol ny!
Wer ni saż 20 ma ja, godz. 18.00, (�.06)

CK Agora, ul. Serbska 5a

Bar�Ba�ra�gul�Bi�no�wiCZ
MA LAR STWO

Pod czas wer ni sa żu Bar ba ra Gul bi no -
wicz za pre zen tu je się nie tyl ko ja ko
au tor ka wy sta wio nych prac, ale rów -
nież ja ko śpie wa ją ca po et ka!
Ma lar ka. Stu dio wa ła ma lar stwo
w ASP we Wro cła wiu. Pre zen tu je
swo ją twór czość głów nie na wy sta -
wach in dy wi du al nych. Ma lu je w tech -
ni kach: olej, akryl, akwa re la, tech ni ki
wła sne. Zaj mu je się też pro zą oraz
kom po nu je pio sen ki. Jej ma lar stwo
to wy ra żo na barw nym pędz lem opo -
wieść o ży ciu, na tu rze, du cho wo ści.
Głów ny te mat to czło wiek. Każ dy ko -
lej ny ob raz jest za pi sem dro gi du cho -
wej, ja ką po dą ża ar tyst ka. 
Wer ni saż 10 ma ja, godz. 18.00 (5.06)

Sa lo nik trzech Muz, ul. Za wal na 7
Wy sta wa czyn na w pn, śrn, pt, g. 16-20

Be�ata�wal�ko�wiak�HO Ry ZONT
Wy sta wa ho ry zont pre zen tu je sze reg sur re ali stycz nych ko la ży, któ rych bo -
ha te rem jest czło wiek. Tłem dla nie go jest nie zmie rzo ny kra jo braz, po zo sta -
wia ją cy uczu cie pust ki i nie do okre śle nia. Czło wiek sta je się czę ścią te go
kra jo bra zu, uwi kła ny w me ta fi zycz ną hi sto rię – pro jek cję wła snej wy obraź ni.
Wy sta wa opo wia da o nie zwy kło ści tej chwi li kie dy zwra ca my się ku so bie,
pró bu jąc zro zu mieć, okre ślić... doj rzeć ho ry zont.

do 11 czerw ca br. Klub Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

ja�nu�sZ�Mo�nia�to�wi�CZ
GrA BAr KA FO TO GRA FiE

Na prze strze ni 10 lat kil ka krot nie spę -
dza łem czas wśród piel grzy mów przy -
by łych na Gó rę Gra bar kę. Ta Świę ta
Gó ra Pra wo sła wia jest miej scem
szcze gól nym; za sły nę ła z cu du, ja ki
wy da rzył się w 1710 r. pod czas epi de -
mii cho le ry. Le gen da gło si, że ura to -
wa ły się wte dy ty sią ce lu dzi, któ rzy
tam przy by li. (...) W swo ich fo to gra -
fiach sta ra łem się uchwy cić nie po -
wta rzal ną at mos fe rę te go miej sca.
Po ka zać, jak tyl ko moż na naj bli żej,
emo cje, któ re to wa rzy szą pąt ni kom.

Wystawa czynna do 6 czerwca br.
Ga le ria Za Sza fą, ul. Św. Mar ci na �
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PrZe�gląD
Mło�Dej�Pla�sty�ki

Sto wa rzy sze nie RE KRE ATy WA 
Wernisaż 28 maja, godz. 17.00

Wy sta wa  czynna do 2 czerwca br.
Ga le ria MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

elż�Bie�ta�snar�ska
W świe cie dzie ci – FO TO GRA FiE

uro dzo na w Wał brzy chu, mat ka
dwój ki do ro słych już dzie ci, pra cow -
nik ban ku. Fo to gra fia pa sjo nu je ją
od daw na, za naj wdzięcz niej szy te mat
uwa ża dzie ci i przy ro dę.

Ma�ria�Pa�so�wiCZ
uro dzo na we Wro cła wiu, hi sto ryk,
pe da gog, mat ka do ro słej cór ki i bab -
cia dwóch uro czych chłop ców.
Jej przy go da z wier szem za czę ła się,
kie dy miał uro dzić się pierw szy wnuk,
wte dy za czę ła pi sać dla nie go baj ki.
Wer ni saż po łą czo ny bę dzie z wie czo -
rem au tor skim MA Rii PA SO WiCZ
pt. „Baj ki z ko ciej faj ki”

26 ma ja, godz. 17.00
Wy sta wa czyn na do 1� czerw ca

wt., śr., czw. w godz. 16.00-20.00
Sa lo nik trzech Muz, ul. Za wal na 7

fot. E. Snarska

CZar�na�kro�wa�w kroP�ki�Bor�Do
Mło dzie żo wy Do mu Kul tu ry Fa brycz na za pra sza na wy sta wę, któ ra jest po kło -
siem kon kur su Czar na kro wa w krop ki bor do. Na wy sta wie zo ba czy my pra ce
dzie ci z pra cow ni ma lar stwa, ry sun ku i gra fi ki MDK Fa brycz na, pro wa dzo nej
przez art. plast. Agniesz kę Gę bic ką i Elż bie tę Krzy ża now ską. Wy sta wa or ga ni zo -
wa na we współ pra cy z wro cław ską ASP. Wstęp wol ny!

Wer ni saż 11 ma ja, godz. 17.00,
Ga le ria „207” Aka de mii Sztuk Pięk nych, pl. Pol ski 3

ar�ka�DiusZ�wy�ro�stek
Lu DZiE ETiO Pii 

Wy sta wa fo to gra fii po dróż ni ka i fo to -
gra fa, któ ry por tre to wał przed sta wi -
cie li ple mion po łu dnio wej Etio pii
– Mur si, Tse may, Ha me rów, miesz -
kań ców wio sek lu du Kon so i ko czow -
ni cze go ple mie nia Gel leb.

�-30 ma ja, Dol no ślą ska Bi blio te ka
Pu blicz na, ry nek 58, i pię tro

Do�Mi�ni�ka�ku�stosZ
FO TO GRA FiE

Wy sta wa fo to gra fii i re la cja z po dró ży
po Afry ce Za chod niej w ra mach cy klu
Kul tu ry Świa ta pt. Twa rze Afry ki.

22 ma ja, godz. 17.00. Wstęp wol ny!
CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1

eMi�lia�Pruss
KO REA PO Łu DNiO WA Fo to gra fie 

Do Ko rei mam po dej ście oso bi ste,
w trak cie trzy mie sięcz ne go po by tu
po wo li prze sią ka łam tym kra jem. Ob -
ser wo wa łam, za pi sy wa łam wszyst ko
w pa mię ci i na kli szy. Ko rea za dzi wia
kon tra stem na każ dym kro ku. Z jed -
nej stro ny wy zwo lo na, ko smo po li -
tycz na mło dzież a z dru giej au to ry tet
star szy zny, któ ra cie szy się wy so kim
sza cun kiem spo łe czeń stwa. 

Wy sta wa czyn na 6 ma ja – 8 czerw ca
ciąg ko mu ni ka cyj ny przy Bi blio te ce Ko -

re ań skiej, i pię tro DBP, ry nek 58

wol�ne i sZCZę�śli�we
Wy STA WA i AuKCJA

NA RZECZ OCHRO Ny PRAW ZWiE RZąT

O pe ga zie, któ ry był anio łem
a u k�C�j�a

dzieł sztu ki ma łych i mło dych ar ty -
stów, któ rzy na warsz tat pla stycz ny
wzie li nie okieł zna ną na tu rę ko nia
(ce ra mi ka, szkło, rzeź ba, gra fi ka, ry su nek,
ma lar stwo, fo to gra fia, tech ni ki wła sne).
Ga le ria Twór czo ści Pla stycz nej Mło dych
dzia ła ją ca w MDK „Śród mie ście”
zwróciła się z proś bą do na uczy cie li pla -
sty ki, dzie ci i mło dzie ży szkół wro cław -
skich o udział w Wy STA WiE i Au KCJi
prac pla stycz nych na rzecz wspar cia or -
ga ni za cji wal czą cych o hu ma ni tar ne
trak to wa nie zwie rząt. Te ma tem wy sta wy
jest KOń – WOL Ny i SZCZę ŚLi Wy, któ -
re go wi ze ru nek wy ko nać moż na było
w róż nych tech ni kach. Naj pięk niej sze
dzie ła mło dych twór ców bę dą zli cy to wa -
ne.  Za pra sza my wszyst kich, któ rym los
zwie rząt nie jest obo jęt ny. 
Dzień au kcji jest jed no cze śnie fi ni sa żem
wy sta wy. Wstęp wolny!

uro czy sty fi ni saż i au kcja
19 maja, godz. 18.00

Wy sta wa czynna od 5 do 19 maja
Ga le ria MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5
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wy�sta�wy�w to�ku�...�wy�sta�wy�w to�ku�...�wy�sta�wy�w to�ku�...�

wa�Cław�ro�PieC�ki
ZMiEń ŚWiAt!

Frag men ty No tat ni ka Mi syj ne go.
do 16 maja br., CK Za mek

pl. Świę to jań ski, Wro cław – le śni ca

słu�ga�Bo�ży�jan�Pa�weł ii
Dwa�kro�ki�ku�świę�to�śCi

Wy sta wa zwią za na jest z trze ma rocz -
ni ca mi: 90. uro dzin, 32. pon ty fi ka tu i 5.
śmier ci Pa pie ża Po la ka. Pre zen tu je kil -
ka ty się cy eks po na tów fi la te li stycz -
nych, nu mi zma tycz nych, me da lier-
skich, fo no te li - stycz nych oraz z in nych
dzie dzin ko lek cjo ner stwa. Ale tak że au -
to graf Pa pie ża czy pa pie ską piu skę.
Wy sta wie to wa rzy szyć bę dzie kart ka,
ko per ta, zna czek per so na li zo wa ny, da -
tow nik oko licz no ścio wy oraz ka ta log.

do 23 ma ja br.
Mu zeum Pit, ul. Kra siń skie go 1

ar�tur�Ma�lew�ski
ZOO lO GiK

rzeź by, obiek ty, ani ma cja/in sta la cja
do 7 ma ja br.

Ga le ria En tro pia, ul. rzeź ni cza �

ewa�gra�now�ska
MA lAr StWO

Zaj mu je się ma lar stwem szta lu go wym,
ry sun kiem, ce ra mi ką ar ty stycz ną.
Otrzy ma ła licz ne wy róż nie nia i na gro -
dy w kon kur sach ma lar skich i ce ra -
micz nych. Pra ce ar tyst ki znaj du ją się
m.in. w Mu ze ach: Na ro do wym we
Wro cła wiu, Okrę go wym w Wał brzy -
chu, Ce ra mi ki w Bo le sław cu oraz BWA
w Le gni cy, Szcze ci nie oraz w ko lek -
cjach pry wat nych w kra ju i za gra ni cą.

do 7 ma ja br., ODt Świa to wid
ul. Sem po łow skiej 5�A, Bi sku pin

witkaCy�FOTOGRAFiE
PSYCHOHOliZM

Wy sta wa, przy go to wa na z oka zji 70.
rocz ni cy śmier ci Wit ka ce go, obej mu -
je sto kil ka dzie siąt por tre tów i au to -
por tre tów ar ty sty z lat 1910-1938,
wy bra nych pod ką tem ich wy ra zi sto -
ści psy cho lo gicz nej. Po więk szo ne fo -
to gra fie przy go to wa ne są w for mie
naj wyż szej ja ko ści wy dru ków, wy ko -
na nych na ba zie ska nów z ory gi nal -
nych ne ga ty wów szkla nych z ko lek cji
Ewy Fran czak i Ste fa na Oko ło wi cza.
Wy sta wie to wa rzy szy ob szer ny ka ta -
log/al bum za wie ra ją cy re pro duk cje
fo to gra fii oraz zbiór tek stów au tor -
stwa teo re ty ków li te ra tu ry, sztu ki,
psy chia trów i psy cho lo gów.

do 16 ma ja br.
Cen trum Sztu ki WrO, Wi dok 7

out�oF�sth�pre zen tu je
ko lej ne ob ja wie nia urban ar tu

i di zaj nu gra ficz ne go we Wro cła wiu 
HGW: HA KO BO GRA PHiC WORLD
wy sta wa Ja ku ba Stęp nia aka Ha ko bo
do 22 maja br., ga le ria BWA De sign
OBiEK Ty PNEu MA TyCZ NE
wy sta wa Ma riu sza Wa ra sa aka M -Ci ty
do 13 czerwca br., BWA Awan gar da
HA iL TO THE KiNG, BA By!
wy sta wa Tho ma sa Scho sto ka aka {ths}
do 13 czerwca br., BWA Awan gar da 
BRE AKiN the WALL
mię dzy na ro do wy po kaz mu ra li
do 13 czerwca br., prze strzeń miej ska

Mag�Da�le�na�Corn�ForD
DE jA Vu

Gra fik -ilu stra tor w czo ło wej na ryn ku
nie miec kim agen cji gra ficz no -de si -
gner skiej 3De lu xe w Wies ba den.
Two rzy w zło żo nym pro ce sie łą czą -
cym tech ni ki ry sun ko we i ma lar skie
z tech no lo gia mi kom pu te ro wy mi.

do końca maja
Galeria Sztuki Współczesnej

Krystyny Kowalskiej, ul. jatki 1�-15 Za�li�Ba�rek
RE ZuL TAT

FER MEN TA CJi MA TE Rii
Mul ti me dial ny ze staw – two ry fluk tu -
ują ce, zmie nia ją ce się w spo sób nie -
prze wi dy wal ny, wy zu te ze sztyw ne go
gor se tu stan dar do wo ści. Eks po zy cja
sta no wi prze krój przez róż no rod ne
me dia, ja ki mi po słu gu je się Za li ba rek,
a jed no cze śnie jest pró bą uka za nia
wie lu form, w ja kich ja wi się ma te ria.
Bo, jak mó wi sam artysta: „we -
wnętrz na spo istość to nu da”. 

do 17 ma ja, wstęp wol ny
CK Agora, ul. Serbska 5a
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wy�sta�wy�w to�ku�...�wy�sta�wy�w to�ku�...

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

oB�li�CZa�la�lek
Wy sta wa do ku men tu je hi sto rię i tech -
ni kę te atru la lek. Pre zen to wa ne eks po -
na ty po cho dzą ze zbio rów: Wro cław-
skie go Te atru La lek, Mu zeum Azji i Pa -
cy fi ku w War sza wie, Mu zeum Sztu ki
i Tech ni ki Ja poń skiej Man gha w Kra ko -
wie, Bi blio te ki uni wer sy tec kiej we
Wro cła wiu, Hen ry ka To ma szew skie go
i Ste fa na Kay se ra oraz prof. Jac ka Ra -
dom skie go – pod pa tro na tem Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu.
do koń ca br., Wro cław ski te atr la lek,

pl. te atral ny �

Pa�weł�li�sek�
wystawa OB RAZ = iN FOR MA CJA
ge�rarD�le�Bik,�Pa�weł�li�sek
Pa weł li sek – ma larz, ar ty sta au dio -
wi zu al ny. Ma na swo im kon cie wie le
wy staw in dy wi du al nych oraz zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni cą.

do 23 ma ja br., wstęp wol ny
ODA Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

Mał�go�rZa�ta�PFi�ste�rer
KrA KÓW

MA lO WA nY PęDZ lEM i PiÓ rEM
do 5 ma ja br., pn, śr, pt, g. 16-20
Salonik trzech Muz, ul. Zawalna 7

Da�nu�ta�Cha�jew�ska
do 8 ma ja br., wt, śr, czw, godz. 16-20
ODŚ rO -KuŹ ni Ki, ul. Sar bi now ska 19/21

eks�li�Bri�sy
Wy sta wa  pre zen tu je lau re atów ostat niej edy cji mal bor skie go Bien na le. Mal -
bor skie po ka zy uwa ża ne są za naj waż niej sze i naj bar dziej pre sti żo we w Eu ro -
pie i na świe cie, a Mu zeum Zam ko we zo sta ło wpi sa ne w 2000 r. na Świa to wą
Li stę Fe de ra cji Mię dzy na ro dowych To wa rzystw Mi ło śni ków Eks li bri su. Zbio -
ry mu zeum są jed ną z naj więk szych i naj lep szych pań stwo wych ko lek cji eks -
li bri su współ cze sne go w Pol sce.

do 20 maja br., Ga le ria pod Pla fo nem, DBP ry nek 58

Mi�Cha�el�Fynn
NO RE TuRN/BEZ PO WRO Tu 

Na wy sta wę skła da ją się rzeź by, re lie -
fy oraz szki ce i ry sun ki. Wy sta wa pod -
su mo wu je 18-sto  mie sięcz ny pro jekt
ba daw czy ce ra mi ka, któ ry po dró żu jąc
po Eu ro pie eks plo ro wał te ma ty kę iko -
no gra fii Har le ki na i Dio ni zo sa.
do 6 maja br., BWA Ga le ria Szkła i Ce ra -

mi ki, pl. Ko ściusz ki 9/10

je�rZy�gro�ChoC�ki
OD – DO MA LAR STWO i OBiEK Ty

do 28 ma ja br.
CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1

Wro cław – le śni ca

ur�sZu�la�ka�Miń�skaRySu NEK

an�na�Ma�ria�Fu�sa�ro�MA LAR STWO
do 13 maja br.

Fil har mo nia Wro cław ska, ul. Pił sud skie go 19

ju�sty�na�karolina�ga�łąZ�ka�iLu STRA CJE
Au tor ka prac jest ab sol went ką Pro -
jek to wa nia Gra ficz ne go ASP we Wro -
cła wiu. Obec nie jest stu dent ką
Wzor nic twa na tej samej uczel ni. 
„Ob raz ma być za ba wą. Roz wi jać wy -
obraź nię pa trzą ce go. Spra wiać aby
przez chwi lę zna lazł się on w in nym
świe cie. Wie lo wy mia ro wość i wie lo -
wąt ko wość po bu dza do szu ka nia cze -
goś, cze go nie wi dać na pierw szy rzut
oka. „Gąszcz” plam barw nych i li nii
po chła nia wi dza i wy pusz cza go do -
pie ro wte dy, gdy ten od naj dzie to,
cze go zu peł nie się nie spo dzie wał”

do 12 maja br., Ga le ria -pra cow nia Aca de mia no va, Plac Sol ny 1�a

Gąszczfo
t. 

J.
K.

 G
ał

ąz
ka
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Mu�ZeuM�ar�Chi�tek�tu�ry�
ul. BEr nAr DYń SKA 5

godz 18.00 – otwar cie wy staw:
POl SKi nEOn - wy sta wa fo to gra fi
ilo ny Kar wiń skiej.
Hi StO riA PO li tECH ni Ki WrO -
CłAW SKiEJ – 100 le cie uczel ni.
SZCZE rE PO lE SZtu Ki – wy sta wa
Le opol da Dusz ki.

godz 18.15 – lA Bi rYnt SłÓW dla
naj młod szych, czy li za baw na i dy na -
micz na gra w „de tek ty wów”.

godz. 19.00 Wy kład o wro cław skich
neo nach (dr Bo gu sław Mo lec ki PWr) 

godz. 21.00 – Pe cha Ku chy – przy -
go to wa na we dług ja poń skich re guł

godz. 22.30 – MDM -MAr SZAł -
KOW SKA DZiEl ni CA MiESZ KA niO -
WA – fil m Eri ca Bed nar skie go.

Mu�ZeuM
sZtu�ki�MiesZ�CZań�skiej

rA tuSZ WrO CłAW SKi
Wystawa: Cho�pi�no�wi�–�Du�dy�Gra�cza
Mu�ZeuM�hi�sto�ryCZ�ne

PA łAC KrÓ lEW SKi
Wystawa: Ko�lek�cja�daw�nych�in�stru�-
men�tów�mu�zycz�nych,�czy�li�na czym
gra�ły�daw�ne�or�kie�stry . Otwar te bę dą
wszyst kie wy sta wy w Pa ła cu, w tym
wy sta wa: 1000�lat�Wro�cła�wia

nOC Mu ZE ÓW DlA DZiE Ci
W PA ŁA Cu KRÓ LEW SKiM

godz. 18.30 – 20.30
Dla dzie ci do lat 10 kon kur s pla stycz -
nym, któ ry bę dzie prze pro wa dzo ny
w sa li au dio wi zu al nej. uczest ni cy in -
spi ro wa ni, mu zy ką Cho pi na bę dą
two rzyć wy dzie ran ki z ko lo ro we go
pa pie ru. Pra ce oce ni ju ry, uczest ni -
kom zo sta ną wrę czo ne upo min ki
Mu�ZeuM�ar�Che�olo�giCZ�ne
Świat�w na�szym�Mu�zeum – za byt ki
ar che olo gicz ne z in nych kra jów m.in.
Gre cji, Czech, Nie miec
na godz. 21.00 Mu zeum Mi li ta riów

przy go to wa ło nie spo dzian kę.

MięDZYnArODOWA nOC Mu ZE ÓW
15 MA jA 2010 – WStęP WOl nY

Mu�ZeuM
Mie�DZi�w le�gni�Cy

15.05.2010, godz. 18.00 – 1.00

godz. 18.00 Aka de mia ry cer ska
Mie�dzia�ne�kre�acje – po kaz mo dy
Mał go rza ty i Mar ka Sta nie le wi czów

godz. 19.00 Wer ni saż wy sta wy Ce -
za re go Łu to wi cza – Rzad�szy�niż�dia�-
ment, bi żu te ria z wy ko rzy sta niem
krze mie nia pa sia ste go. Wy staw w ra -
mach Le gnic kie go Fe sti wa lu SRE BRO

godz. 19.30 Zwie dza nie z ko mi sa -
rzem wy sta wy 21�ob�ra�zów�z ży�cia�ko�-
biet. in sta la cje Mar ka To ma si ka

godz. 20.00 Aka de mia ry cer ska
Mie dzia ne kre acje – po kaz mo dy

godz. 21.00, wej ście od ul. św. ja na
Wer ni saż wy sta wy Wla di mi ry Ko nva -
li ko vej Ce�ra�mi�ka�i miedź

godz. 21.30 Zwie dza nie z ko mi sa -
rzem wy sta wy Ta�ta�rzy�pol�scy.�Hi�sto�-
ria�i kul�tu�ra�Ta�ta�rów�w Pol�sce

godz. 22.00 Zwie dza nie z prze wod -
ni kiem wy staw w Aka de mii Ry cer -
skiej: Po�dróż�do Ja�po�nii. Ma lar stwo
Ju lia na Fa ła ta

Aka�de�mia�Ry�cer�ska�w Le�gni�cy.�Dzie�-
je�gma�chu�i in�sty�tu�cji

godz. 23.00 Mu�zy�ka�Cho�pi�na - kon -
cert for te pia no wy w wy ko na niu Ma -
mi ko uey ama i Ka zu ko Tsu ji

godz. 2�.00 Roz strzy gnię cie kon kur -
su na naj licz niej szy zbiór za pro szeń
mu ze al nych. Szcze gó ły kon kur su:
www.mu zeum -mie dzi.art.pl

godz. 00.30 Od pro wa dze nie uczest -
ni ków No cy Mu ze al nej przez Straż
Noc ną na dzie dzi niec zam ko wy

godz. 1.00 Zwie dza nie no wej wy sta -
wy w ka pli cy zam ko wej oraz po kaz
tań ców z ogniem

Gmach głów ny, ul. św. ja na
Aka de mia ry cer ska, ul. Choj now ska 2 

Mu�ZeuM�PoCZ�ty�
i te�le�ko�Mu�ni�ka�Cji

tE lE KO Mu ni KA CjA nA trAW ni Ku
or ga ni zo wa ną wspól nie z 10. Wro cław -
skim puł kiem do wo dze nia oraz 1. Brze -
ską Bry ga dą Sa pe rów. Pod czas
pik ni ku, któ ry od bę dzie się przed gma -
chem Pocz ty Głów nej bę dzie moż -
na obej rzeć współ cze sny woj sko wy
sprzęt te le ko mu ni ka cyj ny, zo ba czyć,
jak dzia ła ro bot sa per ski i w co ubie ra
się sa per, spraw dzić, co po tra fi od na -
leźć wy kry wacz me ta li, po łą czyć się
przez krót ko fa lów kę oraz wejść na „po -
kład” woj sko we go wo zu trans mi syj ne -
go.Dla dzie ci w spe cjal nym,
woj sko wym na mio cie przy go to wa li -
śmy za ję cia, pod czas któ rych bę dą
mo gły po znać al fa bet Mor se’a oraz fla -
go wy, po ba wić się w „głu chy te le fon”
na róż ne spo so by oraz wziąć udział
w warsz ta tach pla stycz nych.
godz. 17.00 – 23.00, ul. Krasińskiego 1

MuZeuM�ZieMi�kłoDZkiej
godz. 18.00 – 2�.00 
Noc ne zwie dza nie wszyst kich wy staw
kłodz kie go Mu zeum, w tym czyn nej
tyl ko do koń ca ma ja 2010 r. wy sta wy
Kłodz ko w śre dnio wie czu. Na dzie -
dziń cu i w la bi ryn cie mu ze al nych
pod zie mi zwie dza nie uatrak cyj nią po -
ka zy w wy ko na niu Kłodz kie go Brac -
twa Ry cer skie go. inne atrakcje to:
warsz tat men ni czy Pio tra Wia der ne -
go, gdzie będzie moż li wość wła sno -
ręcz ne go wy bi cia re pli ki mo ne ty
po cho dzą cej ze zbio rów kłodz kie go
Mu zeum – ha le rza Pu ty z Časta lo vic
z 1426 r.  oraz warsz tat garn car ski,
w któ rym pod okiem garn ca rza bę dzie
moż na wy le pić na czy nia gli nia ne.  

godz. 20.30-22.00  Ani ma cje szczu -
dla rzy i etiu da pt. Ży wot Ar nošta
z Par du bic – w wy ko na niu ak to rów
Te atru Gry i Lu dzie z Ka to wic.

ul. łukasiewicza �, Kłodzko
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ga�le�ria�en�tro�Pia
WOj CiECH PuŚ – DA nE / Gi VEn 

(in sta la cja)
Ko lej na od sło na mul ti me dial ne go
pro jek tu Woj cie cha Pu sia DA NE jest
kon cep tu al nym pod ję ciem te ma tu
„efek tu mo ty la” w cza sach spo łecz -
ne go łak nie nia sła wy i eks ce su.
Głów nym wąt kiem jest przy pa -
dek/spra wa Ma de le ine McCann,
dziew czyn ki za gi nio nej w Por tu ga lii
w 2007 ro ku, któ ra przez fakt znik nię -
cia sta ła się  po pu lar na. Hi sto ria Ma -
de le ine, mo de lo wy me cha nizm
dzia ła nia glo bal nych me diów jest dla
au to ra spo so bem wcią gnię cia wi dza
w nar ra cję dzie ją cą się w świe cie ce -
le bry tów, fan to mów, złu dzeń, zja wisk
pa ra nor mal nych. Z frag men tów tej
me dial no -kor po ra cyj nej rze czy wi sto -
ści bu du je kom plek so we dzie ło,
w któ rym wcie la się w ro lę per for me -
ra, opo wia da cza hi sto rii, pio sen ka rza,
re ży se ra, ar ty sty współ cze sne go. 
Obec na od sło na za wie ra cykl fo to gra -
fii, se rię neo nów tek sto wych, in sta la -
cję świetl ną Pa pa raz zi, obiekt / rzeź bę
oraz ścież kę dźwię ko wą. Trwa ją pra -
ce nad art -thril le rem p. t. „Gi ven”
opar tym na hi sto rii Ma de le ine oraz
in te rak tyw ną, ste ro wa ną dźwię kiem
zbie ra nym na ży wo in sta la cją świetl -
ną wy ko rzy stu ją cą tech no lo gię dio -
do wych ekra nów LED. 
Woj ciech Puś, re ży ser świa tła, au tor
wi de oin sta la cji, ope ra tor, per for mer,
ar ty sta mul ti me dial ny. Ab sol went
Wy dzia łu Ope ra tor skie go, Ani ma cji
i Efek tów Spe cjal nych PWS Fi TiT
w Ło dzi (2004), obec nie asy stent
na tej uczel ni w pra cow ni wi deo i no -
wych me diów Jó ze fa Ro ba kow skie -
go. Sty pen dy sta MKiDN.

15 ma ja, godz. 18.00 – 22.00
wy sta wa czyn na do 27 ma ja br.

Ga le ria En tro pia, ul. rzeź ni cza �

 

  

–
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ko�lek�Cja�Mi�ni�stra�
Po nad 5 ty się cy ksią żek z za kre su eko no mii, so cjo lo gii, po -
li to lo gii, hi sto rii go spo dar czej i 150 ty tu łów cza so pism
przy je cha ło do bi blio te ki Cen trum im. Wil ly`ego Brand ta
uni wer sy te tu Wro cław skie go. uni kal ny wy bór ksią żek po -
cho dzi z ko lek cji prof. Re imun ta Jo chim se na, by łe go mi ni -
stra na uki z Nad re nii Pół noc nej – West fa lii. Po za koń cze niu
spi sy wa nia i nada wa nia od po wied nich sy gna tur zbiór bę -
dzie do stęp ny dla każ de go na miej scu. Zbio ry bi blio te ki
Cen trum otwar te są dla wszyst kich, ale wy łącz nie na miej -
scu. W bi blio te ce moż na prze czy tać książ ki i zwy kle trud -
no do stęp ne w Pol sce fa cho we cza so pi sma po nie miec ku.
Jej zbio ry na sta łe za si la ją oso by pry wat ne, ostat nio m.in.
prof. Wła dy sław Bar to szew ski oraz du że in sty tu cje. 
No wy zbiór, któ ry tra fił do bi blio te ki z pry wat nej ko lek cji Re -
imun ta Jo chim se na od da je roz mach i wszech stron ność je -
go za in te re so wań. Od 2001 r. co dwa la ta przy zna wa na jest
na gro da je go imie nia za ba da nia w ob sza rze in fra struk tu ry.
Książ ko wa spu ści zna zo sta nie ofi cjal nie prze ka za na Cen trum
przez wdo wę dr Mar ga reth Jo chim sen.

Bi blio te ka czynna: pn-czw 8.00-16.00, tel. 71 375 95 07
Cen trum im. Wil ly'ego Brand ta uWr., ul. Straż ni cza 1-3

Mi�ro�sław�Bał�ka�TO PO GRA FiA
iX spo tka nie au tor skie z cy klu: Szczyt For my
pro wa dze nie: Elż bie ta lesz czyń ska
Mi ro sław Bał ka. Je den z naj bar dziej zna nych współ cze snych
pol skich ar ty stów. Ab sol went war szaw skiej ASP. Obec nie
pro wa dzi Pra cow nię Dzia łań Prze strzen nych na ASP w Po -
zna niu. W la tach 80. ra zem z Mi ro sła wem Fi lo ni kiem i Mar -
kiem Ki jew skim two rzył gru pę Neue Bie rie mien nost. 
„Cia ło, pa mięć, prze mi ja nie, two rze nie pry wat nej mi to lo -
gii to naj istot niej sze wąt ki prac Mi ro sła wa Bał ki, któ re od -
na leźć moż na już w naj wcze śniej szych je go re ali za cjach.
Wszyst kie za war te w nich zna ki, ko dy, od nie sie nia, któ re
two rzą ję zyk sztu ki Bał ki, ma ją źró dła w bio gra fii ar ty sty
i tyl ko po przez nią sta ją się w peł ni czy tel ne. (...) Czer piąc
ze źró dła we wnętrz ne go do świad cze nia ar ty sta pod niósł
ele men ty oso bi stej eg zy sten cji do ran gi uni wer sal ne go
prze ka zu. (...)
Mi ro sław Bał ka okre śla swo ją twór czość w ka te go riach
„prze twa rza nia róż nych sy tu acji emo cjo nal nych”.” 

Ewa Go rzą dek
Szczyt For my to cykl otwar tych spo tkań au tor skich
z uzna ny mi ar ty sta mi mło de go i śred nie go po ko le nia zaj -
mu ją cy mi się sze ro ko po ję ty mi dzia ła nia mi prze strzen ny -
mi. Jest wspól ną ini cja ty wą Ko ła Na uko we go For ma
przy Ka te drze Rzeź by ASP we Wro cła wiu oraz Ga le rii En -
tro pia. Spo tka nia po my śla ne są ja ko au tor skie pre zen ta -
cje da ją ce ar ty stom moż li wość bez po śred nie go
przed sta wie nia swo jej sztu ki bez żad nej me dia cji, stu den -
tom zaś (i resz cie pu blicz no ści) oso bi ste go kon tak tu z ar -
ty sta mi, a tak że za po zna nia się z ży wym pro ce sem
twór czym czy pro ble ma mi ist nie nia na współ cze snym
ryn ku sztu ki. Ko or dy na cja cy klu: Ka ro li na Fre ino

13 maja, godz. 18.00, Galeria Entropia, ul. rzeźnicza �

li�kwi�Da�Cja�Por�tu�li�te�raC�kie�go
OSTAT NiE SPO TKA NiE W POR CiE Li TE RAC KiM

Go ść mi Biu ra Li te rac kie go i Ro ma na Ho ne ta bę dą Woj -
ciech Bo no wicz i Łu kasz Ja rosz. Wie czór to wa rzy szy wy -
da nym w tych dniach we wro cław skiej ofi cy nie książ kom
„Pol skie zna ki” i „Mi mi kra”. W je go trak cie bę dzie moż -
na usły szeć tak że wier sze mło dych wro cław skich au to -
rów, któ rzy przez sie dem ostat nich la tach uczest ni czy li
w re ali zo wa nych w tym miej scu pro jek tach edu ka cyj nych. 
Biu ro Li te rac kie, je den z naj waż niej szych kul tu ral nych punk -
tów na ma pie Wro cła wia wraz z re dak cją Biu ra Li te rac kie go
la tem te go ro ku prze no si się do no wej sie dzi by na ryn ku
w Przej ściu Garn car skim, gdzie bę dzie kon ty nu ował swo ją
wy daw ni czą dzia łal ność. 
Przed spo tka niem od bę dzie się kier masz książ ki. Jak przy -
sta ło na „li kwi da cję” księ gar ni te go dnia obo wią zy wa ły bę -
dą spe cjal ne ce ny (od 1 sym bo licz nej zło tów ki). 

5 ma ja, godz. 18.00
Stu dio in sty tu tu Gro tow skie go, na Gro bli 30/32

sa�lo�ni�ko�we�warsZ�ta�ty�li�te�raC�kie
po nie dzia łek, 17 ma ja 2010, godz. 18.00
po nie dzia łek, 24 ma ja 2010, godz. 18.00
Wie czór au tor ski:
ALEK SAN DRy Pi JA NOW SKiEJ -ADAM CZyK
po nie dzia łek, 31 ma ja 2010, godz. 18.00

Salonik ttrzech Muz, ul. Zawalna 7

ku�Bu�ś�Pu�Chat�ek
Po pra wie 90 la tach do Stu mi lo we go la su po wra ca

MiŚ O BAr DZO MA łYM rO ZuM Ku!

„Po wrót do Stu mi lo we go La su” to pierw sza ofi cjal na kon -
ty nu acja „Ku bu sia Pu chat ka” i „Chat ki Pu chat ka”, stwo -
rzo nych w la tach 20. xx wie ku przez A. A. Mil ne’a. 
No we przy go dy naj po pu lar niej sze go mi sia świa ta na pi sał
znaw ca te ma tu Da vid Be ne dic tus, twór ca ada pta cji au dio
przy gód Mi sia. Au to rem ilu stra cji jest Mark Bur gess, zna -
ny ja ko ilu stra tor wcze śniej szych wy dań Ku bu sia Pu chat -
ka oraz wie lu in nych ksią żek dla dzie ci.
Książ kę prze tłu ma czył Mi chał Ru si nek.
Z oka zji pre mie ry „Po wro tu do Stu mi lo we go La su” przy -
go to wa li śmy tak że no we, ele ganc kie wy da nia „Ku bu sia
Pu chat ka” i „Chat ki Pu chat ka” z ko lo ro wy mi ilu stra cja mi!
Wszyst kie trzy czę ści przy gód Mi sia Pu chat ka uka żą się
rów nież w wer sji do słu cha nia – w zna ko mi tej in ter pre ta -
cji Ja nu sza Ga jo sa.
Pre mie ra za pla no wa na jest na 19 ma ja 2010!
www.na szak sie gar nia.pl 

Wy daw nic two nA SZA KSię GAr niA
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żaD�ne�go�Pra�wa
–�ni�gDZie
Dzien nik z Bre slau 1933-�1
WiL Ly COHN

Wro cław ski hi sto ryk i na -
uczy ciel gim na zjal ny
(1888-1941) do mo men tu
wy wie zie nia z Wro cła wia
pro wa dził dzien nik.
W tym nie zwy kłym do ku -
men cie, spi sa nym przez by -
stre go ob ser wa to ra, znaj dzie-

my ob raz dzie jów wro cław skich Ży dów w na ro do wo so cja li -
stycz nych Niem czech. Opi sy de ta li ży cia co dzien ne go, an ty -
ży dow skich szy kan i od ru chów ludz kiej życz li wo ści łą czą się
z re flek sja mi au to ra, za pi sem je go zwąt pień i na dziei. Wil ly
Cohn zgi nął w Kow nie za mor do wa ny przez na zi stów.
Cy tat z książ ki: 18 lu te go 1940 ro ku. Na uli cach wszę dzie
wi dać san ki, na któ rych lu dzie za wo żą do do mu nie wiel kie
ilo ści wę gla, któ ry wy sta li (do słow nie) pod czas wie lo go -
dzin ne go cze ka nia. u han dla rza wę glem Kie se go, któ ry nie
sprze da je już Ży dom, lu dzie sta li jesz cze w po łu dnie, a po -
rzą dek z tru dem usi ło wa li za pro wa dzić po li cjan ci. Po dob -
no część lu dzi sta ła tu taj już od wpół do trze ciej ra no.
Wy daw nic two ViA nO VA

nor�Bert�Con�raDs�
Au tor wy bo ru i opra co wa nia dzien ni ka Wil ly’ego Coh na,
eme ry to wa ny pro fe sor hi sto rii współ cze snej na uni wer sy -
te cie w Stut t gar cie, przy jeż dża do Wro cła wia w związ ku
z pol ską pu bli ka cją książ ki.
7 ma ja, w pią tek, o godz. 15.00, ry nek �9 Pro fe sor
Con rads weź mie udział w uro czy sto ści od sło nię cia ta bli -
cy pa miąt ko wej Wil ly’ego Coh na, z udzia łem władz mia -
sta i przy by łych zza gra ni cy człon ków ro dzi ny Cohn.
7 ma ja, godz. 15.30, Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem
Spo tka nie z prof. Con rad sem, z udzia łem dr. Ma cie ja Ła -
giew skie go, dy rek to ra Mu zem Miej skie go Wro cła wia.
Pro wa dze nie: Agniesz ka Kłos z Cen trum Stu diów Nie -
miec kich i Eu ro pej skich im. W. Brand ta. Wstęp wol ny!
Pre zen ta cja dzien ni ka Wil ly’ego Coh na i od sło nię cie
ta bli cy pa miąt ko wej włą czo ne są do pro gra mu uro czy -
ste go otwar cia od re stau ro wa nej Sy na go gi Pod Bia łym
Bo cia nem we Wro cła wiu (www. fbk. org. pl)

wi�DZial�ny�świat�
MARK SLO uKA

Se ria: Pro za Świa ta
Pre mie ra: 28 ma ja 2010

Prze kład z an giel skie go
Se ba stian Mu sie lak

W cza�sie� woj�ny� mat�ka� po�-
zna�ła�męż�czy�znę.�Po tej�hi�-
sto�rii,� jak� po każ�dej� do�brej
hi�sto�rii� mi�ło�snej,� po�zo�sta�ły
spu�sto�sze�nia�i bro�czą�ce�ra�ny.

Wi dzial ny świat to pięk na
opo wieść utka na z praw dy,
wy obraź ni i zmy śle nia. Nar ra tor, no wo jor czyk, uro dzo ny
w Ame ry ce syn cze skich emi gran tów, do ra sta w at mos fe -
rze ta jem ni cy i po wta rza nych szep tem strzęp ków ro dzin -
nych wspo mnień. Mat ka ja wi się w nich ja ko peł na
na mięt no ści, ży wio ło wa ko bie ta, któ rej ży cio rys skry wa tra -
gicz ną ta jem ni cę. Już ja ko do ro sły czło wiek po sta na wia po -
je chać do Pra gi, ma jąc na dzie ję zro zu mieć burz li wą
prze szłość iva ny. Ma rzy, by po znać se kret mło dzień czej mi -
ło ści łą czą cej mat kę z To ma sem, człon kiem ru chu opo ru,
praw do po dob nym za bój cą Re in har da Hey dri cha, Ar cha -
nio ła Zła, za stęp cy pro tek to ra Czech i Mo raw.

Ame ry kań ski pi sarz Mark Slo uka jest au to rem po wie ści
God’s Fo ol, uzna nej przez „San Fran ci sco Chro nic le” za naj -
lep szą książ kę ro ku, zbio ru opo wia dań Lost La ke, uho no ro -
wa nej przez „The New york Ti me sa” ty tu łem „No ta ble Bo ok
of 1998”, oraz opar tej na fak tach książ ki War of the Worlds.
Trzy ese je je go au tor stwa zo sta ły włą czo ne do an to lo gii The
Best Ame ri can Es says, a kil ka opo wia dań – do zbio ru Best
Ame ri can Short Sto ries. Za jed no z nich, The Wo od ca rvers
Ta le, otrzy mał Na tio nal Ma ga zi ne Award w ka te go rii pro zy.
Re gu lar nie współ pra cu je z „Har per’s Ma ga zi ne”, a na uni -
wer sy te cie Chi ca go uczy kre atyw ne go pi sa nia.

XX gieł�Da�ksiąZ�ki�Bi�Blio�teCZ�nej
Praw dzi wa oka zja! Na or ga ni zo wa nych przez Dol no ślą -
ską Bi blio te kę Pu blicz ną Gieł dach za wsze moż na zna leźć
zna ko mi te ty tu ły, czę sto na wet ra ry ta sy bi blio fil skie! Są
to, oczy wi ście, książ ki uży wa ne. Wszyst ko bę dzie moż na
ku pić w ce nie od 3 zł! Na Gieł dzie po ja wią się ty sią ce ksią -
żek po zy ska nych z li kwi do wa nych bi blio tek, a tak że otrzy -
ma nych od pry wat nych dar czyń ców. Pod czas trwa nia
im pre zy ca ły czas bę dzie czyn na lo te ria, na któ rej każ dy
bę dzie mógł wy lo so wać książ kę już za 3 zło te!

2�-28 ma ja, od godz. 10.00, DBP rynek 58

Z książ�ką�na�wa�liZ�kaCh�27-29 ma ja 2010
Vii DOL NO ŚLą SKiE SPO TKA NiA Pi SA RZy 

Z MŁO Dy Mi CZy TEL Ni KA Mi
im pre za pro mu ją ca czy tel nic two wśród dzie ci i mło dzie ży,
w której udział we zmą wy bit ni twór cy li te ra tu ry dzie cię cej:
Wan da Cho tom ska, Jo an na Pa pu ziń ska, Ka li na Je rzy kow -
ska, Gra ży na Bą kie wicz, Ka zi mierz Szy mecz ko, Grze gorz
Kas dep ke, Pa weł Be rę se wicz, Ka ta rzy na Maj gier, Mar ta Fox
oraz ilu stra tor ka Jo an na Za gner -Ko łat, a tak że ani ma to rzy
czy tel nic twa. W tym ro ku za pro szeni go ście za wi ta ją do bi -
blio tek pu blicz nych w 44 miej sco wo ściach, któ re zwy cza jo -
wo po sze rza ją for mu łę spo tkań o ma łe lo kal ne świę ta książ ki
ob fi tu ją ce w kier ma sze, gieł dy, im pre zy pro mu ją ce wie dzę,
li te ra tu rę, war to ści ar ty stycz ne i ak tyw ność kul tu ral ną. 
in au gu ra cją ak cji bę dzie spo tka nie pi sa rzy w sie dzi bie
Dol no ślą skiej Bi blio te ki Pu blicz nej we Wro cła wiu, na to -
miast fi nał – wiel ki ro dzin ny pik nik z książ ką – od bę dzie
się w Gło go wie 29 ma ja br.
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Nie po no si my od po wie dzial no ści za po wi erz ony ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie pra -
wo skra ca nia i  ad iu sta cji te kstów oraz zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spo rne roz pa try wa ne są przez Sąd wła ści wy dla wy daw cy.

wę�Druj�ra�ZeM�Z na�Mi�–�za�pra�sza�ją:
Klub tu ry stów tMW; Klub Prze wod ni ków OSKAr inst. PAn

2.05; 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie przy po -
mni ku hr. A. Fre dry
8-9.05; 7.00 – *Pszczy na i oko li ce
13.05; 15.30 – Spo tka nie klu bo we w ka mie nicz ce Mał go -
sia, ul. Od rzań ska 39
15.05; 7.00 – *Stra do mia – park den dro lo gicz ny
16.05; 8.00 – *Ślę ża; spotkanie na Dw. Centr. PKS
22.05; 7.00 – *Woj sła wi ce – Prze rze czyn Zdrój
27-30.05; g. 7.00 – *Po mo rze Śr. (Łe ba – Ko ło brzeg)
*Prze wod nik cze ka – zgłoszenia na spa ce rze, spo tka niu klu bo wym
lub wieczorem tel. 0661 701 176; wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści

25.�Fe�sti�wal
śPie�wa�ją�CyCh�PrZeD�sZko�la�kÓw�

Swo je umie jęt no ści za pre zen tu ją naj młod si wy ko naw cy
z 40 przed szko li (ok. 300 uczest ni ków). Fe sti wal roz pocz -
nie się o godz. 10.00, a pod czas prze rwy, w go dzi -
nach 12.00 -13.00 na stą pi uro czy ste od sło nię cie kra sna la
AGOR KA, któ re mu to wa rzy szyć bę dzie pro gram ar ty stycz -
ny w wy ko na niu ani ma to rów kul tu ry. Wśród atrak cji fe sti -
wa lu: gry, za ba wy, tań ce, kon kur sy z na gro da mi, wy stę py
szczu dla rzy i po kaz ol brzy mich ba niek my dla nych.

19 ma ja, od godz. 10.00, CK Agora, u. Serbska 5a

kon�kurs�Pla�styCZ�ny
Z cy klu: Ca ły świat u two ich stóp te mat: GÓ rY 

Do kon kur su za pra sza my dzie ci i mło dzież do 18 lat. Pra -
ce mo gą być wy ko ny wa ne w do wol nych tech ni kach: ma -
lar stwo, col la ge, gra fi ka, ry su nek, pła sko rzeź by, for my
prze strzen ne, z wy ko rzy sta niem róż nych ma te ria łów. Pra -
ce na le ży prze słać lub do star czyć do 31 sierp nia 2010r.
na ad res CK Ago ra: ul. Serb ska 5a, 51-111 Wro cław. Re -
gu la min i kar ta zgło sze nia – na www.cka go ra.pl oraz
w se kre ta ria cie. in fo: 71 325 14 83, w. 109

V tur niej Wro cław skich Przed szko li 
wi�ta�My�we�wro�Cła�wiu

Pod sta wo we ce le kon kur su
to po bu dza nie toż sa mo ści
re gio nal nej i przy bli że nie
wie dzy o Wro cła wiu.
im pre zę współ or ga ni zuje
Wro cław skie Cen trum Do -
sko na le nia Na uczy cie li.

18, 20 i 27 maja, godz. 10.00-11.30
MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

uśMieCh�świa�ta�–�aFry�ka
Wy sta wa prac uczest ni ków ma łej Bi blio te ki -Świa to te ki
pod su mo wu ją ca cykl za jęć o Afry ce. Te mat – Ma ski

Od 17 ma ja do 6 czerw ca, wro cław ski ry nek, oko li ce DBP

wroC�ław�ski�PrZe�woD�nik
2 ma ja – W po szu ki wa niu kra sna li. 9 ma ja – Dla cze go
dę bom zmię kło ser ce? Czy li nie zwy kłe opo wie ści o drze -
wach i kwia tach. Spotkania przy fon tan nie Te atru La lek
Za pi sy: 0-600-687-336 (www.wroc law ski prze wod nik.pl)

Fe�styn�Z oka�Zji�Dnia�DZieC�ka�
Ple ne ro wa im pre za peł na atrak cji dla ca łej ro dzi ny. W pro -
gra mie m.in. po ka zy ar ty stycz ne, wy stę py ze spo łów,
prze jażdż ki kon ne, kon kur sy, za wo dy, warsz ta ty pla stycz -
ne, wy sta wa i kier masz wy ro bów ce ra micz nych, tur niej
sza cho wy. Wstęp wol ny!

30 maja, od godz. 1�.00 do 22.00
Plener MDK Fa brycz na, ul. Ze mska 16a,Wro cław -no wy Dwór

Prezentacje filmów animowanych w ramach cyklu
PrZEDSZKOlE MEDiÓW

Animacje z Ostrawy 
Studio Filmowe QQ

niedziela
2 maja, godz. 12.30

ser�DeCZ�ny�kon�Cert
DLA MA My i DLA TA Ty

W pro gra mie pre zen ta cje dzie cię cych i mło dzie żo wych
ze spo łów ar ty stycz nych MDK Śród mie ście. Wstęp wol ny

25 maja, godz. 17.00 , MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5
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Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy
telefonicznie w kasach kin oraz na stronie internetowej

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin

KSIĄŻĘ PERSJIDOKTRYNA SZOKU

HANDLARZ CUDÓW

DROGA DO RAJU

MAJ 2010
· 7 – 9 maja Weekend z Planete Doc Review

· 14 – 16 maja Przegląd filmów duńskich
· 6 i 20 maja MovieWro

Wrocław
WARSZAWA tel. (071) 79 243 83
WARSZAWA sala NOT
dawne kino ATOM (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 79

LALKA tel. (071) 79 244 05

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370
MARYSIEŃKA tel. (075) 76 76 380

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
PIASKOWA GÓRA
tel. (074) 666 43 73
ZORZA tel. (074) 847 84 72

odra-film-2010:maj-2010  27-04-10  22:54  Strona 6
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AKA DE MiA Fil Mu DO Ku MEn tAl nE GO
Mo�View�ro

Ma jo we spo tka nia z do ku men tem
roz pocz nie 6 ma ja pro jek cja, po ru -
sza ją ce go te mat imi gra cji, szwaj car -
skie go fil mu „For te ca”, któ ra
zwień czo na bę dzie dys ku sją z udzia -
łem za pro szo nych eks per tów.

Dru gim punk tem wie czo ru bę dzie po kaz dwóch do ku -
men tów zre ali zo wa nych w Ro sji przez Eu ro pej czy ków
w ra mach pro jek tu „Ci ne Tra in”. Po dró żu ją cy ko le ją
trans sy be ryj ską twór cy zre ali zo wa li sześć krót ko me tra -
żo wych fil mów, w tym pre zen to wa ne „Ter ri to ries” – im -
pre sję do ty ka ją cą te ma tu przy pad ko wych spo tkań
i woj ny w Cze cze nii, oraz „The Le nin Co de”, de tek ty wi -
stycz ny do ku ment po dą ża ją cy śla da mi po mni ków Le ni -
na roz sia nych po ca łej, wiel kiej Ro sji, szu ka ją cy
od po wie dzi na py ta nie o ich dzi siej sze zna cze nie.  
Bez po śred nio po pro jek cji fil mów od bę dzie się dys ku sja,
któ ra bę dzie oka zją do po ru sze nia za gad nie nia kul tu ro -
we go sta tu su uchodź ców w kon tek ście gra nic Eu ro py,
sa mej de fi ni cji gra nic, a tak że py ta nia o moż li we zna cze -
nia po ję cia „Eu ro pa”.  Roz mo wę po pro wa dzi Mar cin Dra -
bek, dok to rant na kul tu ro znaw stwie uWr. Spe cjal ny mi
go ści spo tka nia bę dą Jo an na Ja ni szew ska – dok to rant -
ka so cjo lo gii uWr, et no graf ka, spe cja list ka ds. uchodź -
ców oraz dr Piotr Ja kub Fe reń ski, kul tu ro znaw ca uWr,
teo re tyk kul tu ry, ba da ją cy ob ra zy i kon tek sty Eu ro py.  
Cykl „Dok. Ko men tarz” bę dzie zwień czo ny 20 ma ja spo -
tka niem, pod czas któ re go zo ba czy my do ku ment „Za nim
prze klną nas dzie ci”, opo wia da ją cy o skut kach sto so wa -
nia środ ków che micz nych w śro do wi sku na tu ral nym. 
AFD „Mo vieW ro” stwa rza moż li wość re gu lar nych spo -
tkań  z eu ro pej skim, świa to wym i pol skim do ku men tem.
Co dwa ty go dnie, za wsze w czwart ki o go dzi nie 19.00
od by wa ją się kil ku go dzin ne spo tka nia z ki nem do ku men -
tal nym. Pre lek cje oraz dys ku sje z twór ca mi i spe cja li sta -
mi od po dej mo wa ne go te ma tu, są oprócz pro jek cji
fil mów sta ły mi ele men ta mi AFD, przy go to wy wa nej przez
Fun da cję Vi sio ni ca, we współ pra cy z Eu ro pe Di rect, Od -
rą -Film i Sto wa rzy sze niem Kul tu ra Fa bric. Bi le ty: 10 zł

6 i 20 ma ja, godz. 20.00, Ki no War sza wa Sa la -nOt
(daw ne ki no Atom), ul. Pił sud skie go 7�

XiV uFo�Fo�ruM
Po my sło daw ca fo rum i je go głów ny or ga ni za tor – Ja -
nusz Za gór ski, tra dy cyj nie od 14 lat za pra sza do Cen -
trum Kul tu ry AGO RA na je dy ne w Pol sce i w Eu ro pie
spo tka nie do ty czą ce fe no me nu nie zi den ty fi ko wa nych
obiek tów la ta ją cych. in for ma cja: tel. 0 691 558 259,
15 ma ja, w godz. 15.00 do 22.00, CK Agora, ul. Serbska 5a 
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TURANDOT
GIACOMO PUCCINI

TAURON XI LETNI FESTIWAL OPEROWY

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
OPERA NA STADIONIE

WROCŁAW, STADION OLIMPIJSKI

18, 19, 20 VI 2010
godz. 21.00

BILETY
TEL. +48 71 370 89 80 |

www.opera.wroclaw.pl | www.turandot.pl

OPERA WROCŁAWSKA
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SPONSORZY SREBRNIMECENAT PATRONI MEDIALNISPONSORZY

SPONSORZY BRĄZOWI | BRONZE SPONSORS
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